
οι 

ἜΝ ΓΝ 

ΠΒΛΕΡΕ 
«1}} 

“ρον ἱ 

αρραγαΐι ογἴοο 

ἐχ 

εαλΙοηϊσοιαςδ οἱ ΗὈγί πὴ δοτ{ρ5 

οο]ἱοθοίο. 

ΘΤΌΤΤΟΛΗΤ 

δα Ὁ Υυχεειδογοίβοϊιε ΒΙιδεϊατβία!ς 

Ι ὅ φζ 



Όντας ἆσν δεμιεχαντίον ονομα Βυοδαάγμυοκυγεί,͵ 



Ματιά μην, ρτγασδοῦν κἀϊο ΜΟΥ, ΤεπίασηΗ Ωγαοσί ρτο 

{μπήσιαεπίο Ἠαδνε βεµουίρςς {μς γουρηκίοηος οπλο πονίγα 

εασσυἷ οἱκυσγκϊας ααπέ Ἑἐεςεσλοπάστα{ίασππαια εἰ εκί- 

εὔ11-Ηο τε παι οπέρακοάι οοπίαπκοὐαίας ΝῚ Τὶ οὐ 

ο. αὐδα ἢδ, ἐὰν Δ᾽ ον οσα εν ον κανά. ΕΣ 1εοσηίδας 

τατίασέθας ηπ8ο ὁμοῦηων Ῥ]ασσδαέ, α ἰοχίμα. σοεερία δεῖ, 

ΜΥ ἴὰ ππασρίπο τορωκα, Ἠμάσα, ἐπάρ αὖ Α ος Αρονίς 

ἱστάτα, θπππος ἰουξίσπρα παηξ ορ]]δοίμοα, 44 πο τοροππίοηΐ ἃ Ώοτ- 

παρῆν ὍΝ αἷ «πὶ ἱποερίας βτορσίας «ἀπό, 
αρα [οτο κε ἐσκίας ΤἸκοΗμ οἰ οΥ ἥκηυκ, αἱρίο Ὁ πούχθις, --Ὁ 

ἱπεροοίᾳ ταατεῖν ἐπ Ἰθοὶκ ἔρκα ΤἸκοποα ον ῆϊ οὐσοπςο οσα γα 

οἡά σα τααίστρ 1 ὑρρανς 1482, κεἰρ]ωςα ΤΗ -- κθουμα ανα ϱχ- 

ταν οὐ 4 οπῖς πποςίκ ΚΒ κου 4ο ο τ ἀξ ουγλίαξ 

«σοσήασι οἱ κρας), σαοεῖ θοδέσοα ἐκνροοίατα τη πια θα» ἑπδετνίρ- 

σας ἢ; ἰοχίαξ Απειονανης 0101 «ὁ οὐ ήομθια Ἰαἰπουσης, τηδηηΐ 

Θείοῦτί 184 γρἰπιργεέθαρα, αμ ἐκ οσξοτία εἰμκάσπη τροσηαίσπῖς 

ἐμαρτοςλομίδας (ος, 1584, ας. 1ος Μαν 1950) ἢ, Ός Ῥον- 

ἢ δοντια Γον αοπέώα σος οκ αμα Τήκςμοπάστβί 
τουθηλίαπο οὐ σας ὅς. σοὐυανὰς, Ὡς εεεουίγρα 
εαΐποτ ργάνπι οτρῖεεᾶ, Ὀλρείας, Ταπο ας 18500, 

Ὦ Της Κάιν Τοαέκτησπέ ἴὰ νο απ κ{ηαὶ {άχορκ. Ἐς ὍῬοχέ 
τον{εοά Ὁν Ὅτουκο Έλα οκίεσεί Ό.Ώ. καρ Εσπίοα Ίσῆτ 
Απέμσοης Ἠοτὲ Ὁ.Ώ., Ἰοπάση ἃπά Οκποῤγίάμα, ασια αι 
1η, 616 ϱρ. Ῥεΐπια Ππρτοκείο: Οσαυχ]ᾶρα ἀπὸ [οταίοι αν 
1335, Ἐτίηα ἱπιρτοδεῖα τωδίατῖα οὐ σας (απιῦχ. κα 1,οπᾶάσα 
(Μαν 1681) Όες, 1981, βεουπόα Αππι 1866, τος απ. 1895. 
Αα {οτπις ὈἱὈἹἼαρυ]α ἰσχία {αρῤγεκεῖς Ἱισπάσα 1898 {542 ϱρὸ. 
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πια (8131 σὲ ρίας ΓΛ}  ρεδείος ἐϊξαλαοι ἈΠ καθαρ ο ἢ - 

ἄστη ὅδ, 

ὤπππες πάγαπι δἀϊίίοπμποι ἀἰβεγεαίίας, αὐδὲ αἰἰοαίακ σιο-- 

περ νἰάευασίαν, ταρορίαρ καὐπὲ; προ ρεδαπίας μπι άοτα, 

αἂξ ν΄ ἐφελκοστικόε. οὗτως ϱἱ οὕτω {φοτυπιφαθ), ἀἰδβετοράα ο 

οτοιοσταρΏίσας οαμσλά ε ααὐεσίρίααι ἢ, Ηοτός ἀπαμαίος 5}, 

ααμἰταἑίσπρία ΤῈ δὸ αοςεσπέυκξίοποτα 8} ἐπ ποπ δὴ ρτοροἶς δὲ 

μμ μμυνμν κ 

5) Ἔης Ἠεκα]ίαπί Οχθοξ Τεδκτασαξ οκ λς ἐπ εκ ἴα 
πο ἐπα λαοί οὐ Ἠράετα Ἐάίίοςς «το ἀρτορᾷ απᾶ οοτι- 
ἑαὐσίπκ ὑπὸ τεαά πας οὗ δίλρπρη [δ80), Γαοδτακπα, Τσεοροῖλος, 
ΤΠ Ἀετιᾶρχέ, Ττὐρδιήοοι, ἘΠΙσσεί, Αυτά, εξ, νε ΏΈδ]ο 
ο ίσα (1586), οδοί πσί ἀπῇ ον Ἠεν]κίου Ὀσιιαζέους 
ὃν Ἠλσρατά Ετάποῖς ὙἩονπιαα εν, ονενρ εδ άσα, Ίνοπι- 
σα, Βλλοί θἱοεξ 18805. ΧΙ. ϱ48. 

4 Όας Νραρ Τολέδπεσξ Τοχεξτιήεος Ἐπίοτκποβαη κε 
απά Ῥοκενουείοἶαπᾳς νοπ Ὦ. Βατηβαγᾷ λεία». Ἐτείες Τποιί]: 
Αροθε]ρενοδίολμέε, Καιδοϊκοδα Ἠτίείε. Αροκαίσρας. Ἰωμείρ- 
είς. Ἠ{πσίοἶνα 1884. Ἐνεοίίοι ΤμεΙ: Ῥίε ρου Ηπίσοδετ Ἠτίείο 
εἰπκο {ορ ἢ ες Ἠευγαστητίοί 1558. (Ῥτοβ ξ Ππρτεκείο εως 
εκ ζομέδας οὐ ςἶκὰ 

δ Βοριάς οἵσ Ἡ ζῷον, Ἡρῴδης οἵα, εἰκῇ, κριτρῇ, 
λάδοᾳ, πάντῃ, σον Η ἀγαπᾶν, ζῆν εἷσ. 

6} αὐ Ἡ κοττ χριστὸς δὲ κύριός (πο Χο Κὶ ἴῃ φοσαῖζνο δὲ 
Ῥυδὲ ατησα ντα, ἐχοορτῖα [οσίς Τὸ 88,5 χριπεὸν βασιλέα, ὃ Ἐὶ 8.18 
ἀπὸ κυρίου πνεύματος. Ἐς ἀδίαυ Χφ. αὐ Κύριος. 

μὶ Ἡπ : ἀγούς (εξ Χωρίον) Αἵματος ἴᾳδοά Ασὲξ 1.6 Ὦ αἷμα- 
τος, Αγοὸς τοῦ Κεραμέως, Αππίου Φόμου, Αρείου {άγου, 
Κυανίο» Ἰόπος (ει Ἑ Κρανίου ᾧ 1811, εοὐαίτα κραρίοφ, 
Με 27,38 Μο 16,2} δέν Πόλιν, Τριῶν Ταβερνῶν. ραίαν Π ην 
(κε Ἐ ευ ΤῊ πύλην). 

Ἢ Ἡ : ᾿Αβελ, Ἄγαρ, ᾿Αὐραμυντηνός, Αδροίας, ᾿Αχελδιιμάχι 
᾿Αλιραῖος, "ἀνανίας. “ Άννα, Ἄννας, ᾿Αρέτας, Αριμαθαία, “Ἐζεκίας, 
Ἑμμεώς, Ἐνώχ, ᾿Ἐσρώμ, δα; ποσμέτᾳ ᾿Εβραίος, Ἠλείας, 
Ἠπαίας, Πεσειχώ, ερέμίας, Περοσύλυμα, Ἱερουσαλὴμ (σερ, οἱ ΨΨ 

᾿ οσπίτα ουπδασκάΐσοα Αρ 321,18). Νοππσί]α ποϊκία ααπθ. 

8) Ἡ «σος Ἀβῥά, Γαῤῥαδά, Γολγοθά, Κανά, Κοφβάν, Ῥαμά, 
Σά; οερτί --- ἃ, 
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σου σας Ὁ, οσα 10, ἡἰν]κίσπεια νοσαπι 40, ἁίας- 

γραῖτα 13). 

Φίκὶ4 ἴῃ εκροἰροπαἑς νατίαπ σης ααΠηῆία καπὶ δες 

τῷ; αἰδάϊε, κἄδοπξ 

“πὶ ασ, οὐὐἰὐζξαπέ 

ΡῈ τ ρτασπζοέ, ῥταρυτὰπὲὶ 

Ἡ : Τοχίυ Ὁ εκιοοιε- στείάπουν 

ἃ :Ιθεήο ἐοχεσλῆξ, αδἰοαταάας Ἰδοϊΐο πιβγρ πας οτι 
ἑσκία ποκῦσο εχαοίε οεοπρεας 

Ἡ ἱροίοα πιατρἰρα1ἷς 

ἢ" ἰροτίο τρείς πο Ες οκ ἀρρου 6) 

{ΤΕ οἱ ἘΣ κ ξ Γεσάς ἀπλσι ἮΝ δαϊοοι στε οἑρἀραία]εαι 

{νοβδετα) ἀρροι δὴν ρὲ άν εἰρηίς {Ὁ Ἰηοϊυϊζαηΐ 

ὮΡ Ἰεσιϊία ἵπ ϑυκρίοϊοποια νοσαΐα: οὐ ας ὁ. αὐϊοισα (6 

Ὑ εδιροί- Η τὲ ἐγγύγεται ρτσαατίνσα ρταεκαρροπαπέ 

{ υποὶ ἀαροεες ἀπε αἱκδίτηα αὐάϊξδαιοπέα ποξαπε 

Ἐττα λ) νὰ καρτὰ 

ἨΉΥ υποῖς [1 ἱποϊοδυπέ νοχναα ναοί νοτυᾶ, ἀδ αμ σας 

τεφρἰοπᾶςς ἀπ ἑαρὲς ἐπ αρραταζα ποαίτο αἱρία αποῖς ἰποίσκα 
ΒΌΠΕ; οχοπαρΗἵ στα α : 

δέ 1,34 [οἳ : ΗΒ Ὁὐἑ[ὁἭἠ αἰροηϊῆοακέει Ὁ ο (Η τσοσεσ ὁ, απατά 

ἢ εἶπο οποί», Ἡ απο ἐποαδατα ἐπ ἐσχοα Εασε 

δέ 16.14 τοφλών : [πε] εξ Ηστ ο ΗΕ πι τοχία 
τοσετα τυφλῶν ΕΤ Ῥηακεδέκαπι, ανά αυτ ἐπ φαατρίπε αποῖς 

ἐποίυκάτας χο ος ἄρ γργκίδυκ; οἱ. 8 1917 εἰς, 

5: Ἡ ρτκε{ετί κῆσσξ, κηφόξαε; συνίων, ορρίόρσενς ορρεετρὲᾳ- 
όσοι τες ἢ), μίγμα (8) απίίος (Ὦ δι1.1ἡ Β ὁ ΛΑ 5 δ Ἡ ἢ 

ἢ στύλος, φύχος : δέσμαι; πόπ ἀρ θα ἔσεος Με 29 80); 
τι μύλον (Ὁ μὐλυρ!; ἊΨ ἤλῖψις, Ἰατογάμτῃ κρΐεες, 

.) ΗΤ ργκεζεναπέ εἰ ἴα λείες, Γεσαχῶ, ᾿Ιδοπηλέίτης, 
Σαμάρεια, Σαμαρείτης; αἰδεταπτία απ δαμλία, ἑμιδία, παιδία, 
Καισζπρία, Ἀποδικία τήογατοαθ Ἀοία αν, 

1) Θιὐἱρεϊταὰ οὐσα Ἡ ἄρά γε, εἴ γε, καὶ γέ, εἴ πῶς, μεῷ σὸς, 
μὴ τοτε μήποτε Ἡ ΜῈ 20.8: εἴ περ Ἡ 3 Καὶ 5,1 ἐπ πυροὶ, μὴ 
πον, διὰ αππντὸς, διὰ εἴ, ἵνα εἰ; ΨΥ γναρῖροτε οεῖθτα τουτέστιν. 

121 Ἡ φουῖθλξ ε οὐ τ τοῦ ἓ εἰ δὲ ο, μὲν πὶ Αχαία, Βηθοωδάν, 
{αἴος, 'Πσαίπς, Καιάφα, Καίν, Μωναῆς, Καίν; πρωί. πρώιοῤς, 
δικνούμενος, δμοχυρίζεσξαε: βεὰ Αχαϊκός, ᾿Εβραϊατὶ, Ππαλεμαῖς, 
πρόϊμος. 

»» 

ν 



“- 

ἃ. Ὀνγαόθον πὰ αὐϊληπτν ἀδονομανέέλν ὅτι πααταἰπό πζσκίατς 

ἀὐάτίαα απ αίαό [εοάσπέκ ἃ ορ σας νάπας κοριὶκ ροξλεαό, 

ἀιοπᾷ να σε οἱ Αα ἴθ θήρας, πρὸ ἔλπασα οἴὐποκ ὅ οὐᾷῖος 

Οαραοημίομα,  δόοπ π λα. δαίας ουδείς ορια ἴθ. ἔμπα 

ρα Βοςε πίον Γοεοπεδ τείρεῖδε ποία δα. εεοθρογαπέ 

οἱ αμα 4 οκαπκοάσες ετάπ οὗ Βάπο νε Παπ Ότο 

κοπυύπα παδόπάξκοι έἐννο ὁοπεοίιπί,. σα τα 4ὐσαά Πεςᾶσπος 

δ ομίείσίαν (Ρααήπας) οὐ Αρουθι]γῃαίτη ἑόπαβρκίάα,  Όπαπρα 

αι ἈΠ νότια ἔδχίαμ αθπλατα υεταυραᾶσσα αΏίος οσο 

ροκ. Ηαασίας ουπἱ εκ ἀρράτανα ενα σα εἀἰ σας Έίκοβσ- 

ἠσεβα ος σεν αρ: ρἰσγβοάιρε οὐ, Οτλθοῖς ρει ταν, 

νίχ απά οἱ φἰτουα ἐρε οιοηῖο, νοκίορωῃ απ! ηήπαϊ άτατα,, αἱ 

ἀνθ 18,17 προ τὸ πόρτοῦ μτῸ συσσν, ἵνα 1019. οί ἨΌΠΘΠ 

Ῥπίπρος, Αὐθήκοπία ἀρέτφθα, αὐ ΤῈ 18.1 Γαία τους σος 

οσαπίαν, 

3} Τὰ πιαταίπο εσέστίοχς «σπα ἀπὸ 

Ἀ). ο ῖες ἐοοὶ μναῖ, αὐἱ οὔἱἄσποαι ουκ σαχη 
ει ὑτρροροίδθμον ΠΤακέδαπι 

δὲ} Ἰοοὶ επ]. ο Ὑείετο Τεείαπισπθο αρμά Η οὐ Ὅ ἰπ 
βρροπόϊοο ορ θοῦ 

ϐϱ) Ἀφ ραθοῖ ῃῦνὶ, 

Ας οὐκ αἱ πο δεν αἰοαβ τοχύτος, ο μέσα νοτείό 
αἰλοίέα, αἱ ἔκ 141. 

Ἐχτοντίον ἠπιρτεκείαπίκ ἔσταια (44ετδς ρέπιυϊογοβ, κέγομῃΐ, 
βογἱοσρας) ἴπ ραἰπαίς οὐ υπο Ὁ οσέςσο-Πογάκπατα ποσα αἰ- 

ἴασ, ἕστο μὲ Ἠεπαο εχεαρ]ίσα. αἶρπο 1 ἰδεῖ σαι τς 

ἔαν, οσους ΣΙ τα ἐκ Ἰπουρωποίοπς πας τυ ποτ αν, 

λοηιμιασίαν αἱ αραιά ἨΒ. εεουπήμτο ϱὔάσπεπι Ὠίορμαπίσααι 

αππά ΤΌ], { ο, μεσα, ἵπ ανασα ἐπα ας εασῖς ἀθιεπάνσα, 

Ῥηκίείαρεα, ΤῊΝ ποσα, ἰπίοτάμτα δῷ 1118. γοοσβδίδβο, 

Ἐο]σια ροτ κο αἷαγα στα, 

{{ρῖαρ Έσον, 159Ὰ.} 

νος εκοπαρ ταν μτίπας τη ρχοβείοηΐκ μεσο ἥαος 

᾿βύρυηδα οὐέο, ἐπὶ μα ταριᾶὰ κακία, οἳ τὰ Αρραταξα ἰηϊουίοσο 
ραοκαπρα αλα δᾱ παν (οἷ, ἅ{{ Αι ὃς ΑἸ στοὺς ἰεχίας αὐ νέο 

τοιταία οί Αοἲ οσα, Μαιργόσφαο, οἱ. 1845. Εν. Νοεεῖς, 

σι ᾿ 
ντ να. ος Ἱ ἐς 

ἀξ Τίφαν 



ΕΥΑΥΡΒΉΙΟΝ κα, 
Κατα Μεδήθαν νος 

Κατα λδίαυκον ο. ν ν ο 

Κατὰ Δοῦυκαν , 

“Κατὰ ἰωαννὴν , ο ν εν 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΊΟΛΟΝ 

ΕΣ 

ΕΠΙ Σ 

ἼΟΛΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 

Πρός Ῥωμους . . .. 
.ΐοος Αηῤνθιους α΄... 

Η1ρός δορεθιόνς κ΄... 

{1φος {αλατάς « « ον ν 

ἤοος ἀφεσοῦ . . εν ν 

Προς Φιλιπ ῃσίους . ς 

ρος Κὐλασσαεες . . . - 

ἀἶρος Θέέόάλόνικεις α΄. , 

Πρὸς Βεόσαλονικες ὃ . « 

.ρος Τιμόθεον αἱ .. 

{1ἱπος Ῥιμοῦεον ἅ ..ι.. 
ΗἩρὸς Τά κ ν ο ο ο. 

1.1ρος Φιῤήἁόνα . 

ΤΟΛΑΙ ΚΑθο, μκ, ΑΙ 
ΠΟ α ον νεος , 

ο αὶ ο ο το 
{ῴάννου α . «Ὁ. ως ο 

ων αν ο ο 

ίωάννου ο ν ν δας, ἃ 

Ώρος Εβραίους . ., 

{ακωῇον επεσε” . ο, 

1ο ο μαμα κας 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ι0ΛΛΛΟΥ 
ο” 

τα 

ο 



ΩΣ Α κ. ὁ ἄγος ̓  ἀλλ 

Ὗ 

Γαλ 

μή 
δ᾽ 

απ... άν ην ἢ λήθη ὠς 

έλα μα ΠΥ ἜΘ ρε δ, Αθῤλο Αμ ΟῚ μιν δὲ γὼ 

! μὴ ἡ μήκη ο. ας ὙΠ ΕΣ ας ψιεθῆν; 

νι μήν. ον δου νόμο, δαβίες ὑ τοὶ ΗΝ ᾿ 

ιν να νὰ μις ης! υρῇ ο. ὌΝ, ῤ 

μή, Ἠλ. Ἱφοοκανώβίν” θα να 38 
ο ο μμνημημή μμ 

“- ἣ ΠΑ ΐ ιν .. ἅν 2 ΡΣ μέν ολ... η 

δ κά ην ΝῊ, ΡΥ ΑΣ, ή, ὲ ὑπὸ 
ον να ” ολ... ΠΣ ον 

ψ ἫΝ ἡ ἣ ἣν νὰ δι ο ΝΕ 

ἀκ ὰ ριϑὲ ΝΙΝ ἀδοδήψμομῳ ξ ο ον 
υᾷδ ρα 

ἳ δ" ανα 7 ρω 3 τ," ἐνὶ Ὁ, ΝΣ 
Ὁ» Ρ » ΑΜ, 

έ οὐδ, Λο ΕΝ - ὶ (Υ  ἡΜώμ κα πο μα... | 
4 η νο κ) . 

ας, ο ταν τῳ: .} τῷ ο... 
πο αμ ο ήν έν 5... ; 

Μος", κ ἐδ μμ: ς | 
μὲν ἐών η ΡΟΝ δρ 9 

ο ο το ῥη Με Χά 
χο ον κά ος Αγάς ᾿ ο. πι 

εν ο μένα ὉΧΥ κ] ... Δον ἡ νε Ἡ 

εἶν ή ἁ υ κ ἌΝ ΤΩΝ 

ΓΝ ο αν Ιλ 
ΤῚΝ ΝΑ) η” κκ ἡ 

Ας εκ ή 

ΤΩ ἘΣῪ . 
ο να ραια, 

αν “1... 

-. ἼΩ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 
1-1 

ἔ, ἃ, 335.-88, 

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δανεὶὸ 1 1 ιν 1141, 
ἰοῦ Ἀβραάμ. αν ας 
Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαάκ δὲ ἐγέν- ὁ "εβοι 1991 

ἢσῖν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν ος 18. 
αἱ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν 8 1 με τοι. 
ἢ» Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς πιὰ ελ6. 55. 
ἰ ἐγέννησεν τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν κ. 3, ο. 
φάμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἄμινα- 4 
3) δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών͵ Ναασσὼν δὲ ἐγέν- 
σεν τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς δ ιν εϑ-1. 
«τῆς Ῥαχάβ, Εοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς 
οὐδ, Ἰωβὴ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἱεασαί, ! Ἰεσσαὶ δὲ 6 1 5 τς, 

ἄννησεν τὸν Δαυεὶδ τὸν βασιλέα. Δαυεὶδ δὲ ἐγέν- 
ἡσεν τὸν “Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν Ἱ τι συν δμσοιο, 
ἐ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ, δὲ ἐγέννησεν τὸν 
διά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέψνησεν τὸν Ἀσάφ, Ἀσάφ δὲ ἐγέν- 8 
Ίσεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
υράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀξζείαν,  Ὁξείας δὲ 9 
ἔγνησεν τὸν Ἰωάϑαμ, Ἰωάδαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
χαξ, Ἄχαξ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ τὸ 
ἔννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τόν 
μώς, Ἁμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσείαν, Ἰ Ἰωσείας τί 
, ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ 

Ἐ εναγγελιον κ. Μ. 1,3 Ἡ Κσρώμ 8 εγεννησεν 391 ἈΠῸ τὸν 
Ἅδιαν, Όχοξιας ὅξ εγεννησεν τὸν Ιω ωας δὲ ἐγεννησξε 
ν ἁμασιαν, Αμασια Ὁ} δὲ ἐγεννήσεν 8 ΜΗ {φαθδὰὴμ | 
πας 5.10 Ἡ ᾿Εδεκ. 11 ἐγεννηόεν! ἈΚ τὸν {ῶακέεε, 
«κξειμ ὃς ἐγέννησεν 

17 Αβιουδ 7.8 Άσα 10 ἁμῶν 

1 4 
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119---58, Κατα Μαῦδδαιον 

Ὁ τ 8.1, 18 ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν µετ- 
πλ ΤΣ σικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν ὅΣα- 

λαϑιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, 
18 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Αβιούδ, Ἀβιουὸ δὲ 

ἐγέννησεν τὸν Βλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν 
14 τὸν Ἀξώρ,] Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν. 
15 Ἐλιούό, ἰ Ἐλιοὺό δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ελεάξαρ, Ἔλεάε, 

έαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Μαθδὺδάν, ΑΙαδὰν δὲ ἐγέν. 
ὅτι ον, 18 νησεν τὸν Ἰακώβ, ! Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ 

τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήδη Ἰησοῦς ὁ λεγό- 
ενος Χριστός. 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἁβραὰμ ἕως Δαυεὶδῇ 
γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς: 
μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ 
ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ 
γενεαὶ δεκατέασαρες. 

μα, 18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. 
μνηστευδείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ἹἸω- 
σήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὐρέδη ὃν γαστρὶ 

19 ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ | 
αὐτῆς, δίκαιος ὧν καὶ μὴ δέλων αὐτὴν δειγμα- 

ια, 50 τίσαι, ἐβουλήθη λάδρα ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα 
δὲ αὐτοῦ ἐνδυμηθέντος, ἰδοὺ ἆ Υ Ἔλος κυρίου κατ 

φοβηδῆς παραλαβεῖν ΤΡ ο γυναϊκά σου" 
τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν 

ται, 81 ἁγίου, τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 
κει ἐμῆς αὐτοῦ Ἰησοῦν" αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ" 

τ μιά, 8 ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν 

τς Ἡ ΠΗΣῸ ρδν Ἡ, Ὦ χοιστοῦ Ἰησοῦ { ἘΠῚ 
γεέννης 30 κ 

χα Ἰωσηφ, ΓῚ Ὃ παρθενος Μαριαμ εγεννησε: 
τὸν έσουν τον λεγόμενον Χριοτον 

8 
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κ. " ᾿ Ἷ Ἷ μδν 

Κατα Μαϑϑαιον 1,28. 5,8. 

. ἵνα πληρωϑῇ" τὸ ῥηδὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προ- 
φήτου λέγοντος" 
ἢ . ἰδοὺ ἡ παρϑένος ὧν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 98 

ο μαὶ καλέ έσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουήλ, 
ὅ ἐστιν μεδερμηνευόμενον μεὺδ ἡμῶν ὁ ϑεύς. 
ἐγερδεὶς δὲ [Ὁ] Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν 94 
ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὃ ἄγγελος κυρίου, καὶ παρ- 

᾿ὅλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν 261, 3,1. 
αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν" καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

τ Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηϑέντος ἐν βηϑλεὲμ τῆς Ἰου- 2. τι ς,.--τ. 
᾿ δαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι 
ἷ ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 1 λέ- 9 Να 94,11. 
΄γοντες" ποῦ ἐστιν ὃ τεχϑεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαί- 
ὧν; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, 
"καὶ ἤλδομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ὁ βα- 8 
- σιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχϑη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα 
μετ] αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς 4 
καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνϑάνετο παρ) αὐτῶν 
ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ" ἐν ὅ Μαι 5). 

“Βηϑλεὲμ τῆς Ἰουδαίας: οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ ἡξένι 
κ 

τοῦ προφήτου" 

ΒΥ η 

ο «καὶ σύ, Βηϑλεὲμ γῆ ᾿Ιούδα, 6 
ἕῳ» οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγδμόσιν ᾿Ιούδα" 
ο΄ ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
ο ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. ; 
Τότε Ἡρῴδης λάϑρᾳ καλέσας τοὺς μάγους Τ 
-.ἠκρίβωσεν παρ αὐτῶν τὸν χθόνον τοῦ φαινομένου 
4 ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηϑλεὸμ εἶσεν' 8 
᾿ 1, υϑώτες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου" 

ὮΝ 94 [ο] : ἘΠ 95 Ἡ [οὗ] | δ τον Όιον [αυτης] 
ας τον ο τον 9,6 ΤΠ σὺ Βηϑλεέμ, 

98 νάλεσεις 9,4 .« παρ αυτων 6 Β. της Ἰουδαιας 

| 8 



Ῥν 79.10.15. 
15 00,0, 

Ἠος 11,1. 

συ 81,15. 

απ 8ὅ,19. 

ΕΑ τ δ ἐν Κατα Μαϑϑαιον 

9 

10 

11 

19 

14 

10 

18 

λαο Νὰ 

ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως ᾿ κἀγὼ 
ἐλδὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ 
βασιλέως ἐπορεύϑησαν: καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον - 
ἂν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλϑὼν ἐστάϑη 
ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. ἰδόντες δὲ τὸν ἁστέρα 
ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. καὶ ἐλχϑόντες 
εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, 

καὶ ἀνοίξαντες τοὺς ϑησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν. | 
αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶλίβανον καὶ σμύρναν. καὶ χρη- 
ματισϑέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, 
δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου 
φαίνεται κατ ὄναο τῷ Ἰωσὴφ λέγων" ἐγερϑεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσϑι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω. 
σοι" μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ 
ἀπολέσαι αὐτό. ὁ.δὲ ἐγερδεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυχτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εὶς 
Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου" 
ἵνα πληοωϑῇ τὸ δηϑὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προ- 
φήτου λέγοντος " ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 

Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεσπαίχϑη ὑπὸ τῶν 
μάγων ἐϑυμώϑη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν 
πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν βηϑλεὲιν καὶ ὃν 
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, 
κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκοίθωσεν παρὰ τῶν μάγων. 
τότε ἐπληρώϑη τὸ ῥηϑὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προ-- | 
φήτου λέγοντος" ς 

φωνὴ ἐν 'Ῥαμὰ ἠκούσδη, 
κλαυὺμὺς καὶ ὀδυρμὸς πολύς: κ 

νι πο μα ο ποπ... 

11 τους ϑησ.: ὨΪ τας πηοας 19 Ἡ κατ οναο εφανη 
1δ ἢ Ραμᾶ 

11 τον παιδα, 4. 18. 14. 90. 91. 17 οη δεν: --- υπο κυριου 
18 κλαυδιος: ϱί ὕοηνος και 
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πο ατα Μαῦδαιον 19--.8,7. 
ή 4 

Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 
καὶ οὐκ ἤϑελεν παρακληϑῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος 19 
κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 

λέγων" ἐγερϑεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν 90 μα 4,9. 
μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ᾽ τεϑνή- 
᾿ χασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 

ὁ δὲ ἐγερϑεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μη- 91 
τέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλϑεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. ἀκού- 90 
σας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήδη ἐκεῖ ἀπελ- 
ὑεῖν' χοηματισὺδεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς 
τὰ µέρη τῆς Ι αλιλαίας, καὶ ἐλδὼν κατῴκησεν εἰς 38 τι 1,56; 9,39. 

“σόλιν λεγομένην Ναξαρέτ' ὅπως πληρωϑῇ τὸ ῥηδὲν μα 
διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληϑήσεται. 

Ἂν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐχείναις παραγίνεται ἢ κ ο.. 

Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ ταϑήτος 
-" 3 , , η νι ον : Σ ὰ : 

τῆς Ἰουδαίας, ' λέγων" μετανοεῖτε' ἤγγικεν γὰρ ἣ 5 μ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηδεὶς 8. τκ ιο. 
διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος" τς τν αν 

| ος φωγὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ" 
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, ͵ 

! . δύϑείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

ο Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ 4 5 πε 1.3. 
τριχῶν χαμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν 

᾿ ὀσφὺν αὐτοῦ" ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι 
ο ἄγριον. Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα ὅ᾽ 

καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορ- 
οδάνου, καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑστ 6 

αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἰδὼν 1 95,58. 
δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχο- ΐ 
᾿ς μέγους ἐπὶ τὸ βάπτισμα εἶπεν αὐτοῖς " γεννήματα 

ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελ- 

ιώ 

38 Ὑ Ναξαρεὺ 

8,7 βαπτισμα: -ἰ αυτου 



Ἧι 18:7 τὸν 

Δ 1,28.57.88. 
Αοί 16. 

18,80. 

13--17: 
«Μο 1,9--11. 

ο Ὑ, 8,51.99, 
ὦ 1,81--84, 
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Ἡ 4,16. 
Ἐκ 84,38, 
1 Ἡρ 19,8. 

απ 8,1-- Ὁ. 

σα Ἢ ο Κατα Μαϑϑαιον. 

8 ρύσην ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον: τῆς 
9 μετανοίας" καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐ ὃν ἑαυτοῖς" πατέρα. 
ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ": λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται - 
ὁ ϑεὸς ἐκ τῶν Λίδων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ. 

10 ᾿Αβραάμ. ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν ἣν 
δένδρων κεῖται" πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρ- 

11 πὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ἐγὼ [ὁ 
μὲν ὑμᾶς βαπτίξω ὃν ὕδατι εἰς μετάνοιαν: ὁ δὲ 
ὀπίσω µου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὖ 
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι: αὐτὸς 

19 ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί; οὗ τὸ 
πτύον ἐν τῇ χειοὶ αὐτοῦ, καὶ διακαϑαριξῖ τὴν ἅλωνα. 
αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀπο- 
ὑήκην, τὸ δὲ ἄχυρον. κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 

18 Τότε παραγίνεται ὃ ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας. - 
ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ. βαπ 

14 τισϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων 
ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναν, καὶ σὺ 

16 ἔρχῃ πρός με; ἀποκριδεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τὴ 
πρὸς αὐτόν' ἄφες ἄρτι' οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν 
ἡμῖν πιληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν Ὁ : 

16 αὐτόν. βαπτισδεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐϑὺς ἀνέβη ἀπὸ το 
τοῦ ὕδατος" καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχϑησαν οἱ οὐρανοί, καὶ 
εἶδον πνεῦμα ϑεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστεράν, 

.17 ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐ- 
οανῶν λέγουσα: οὗτός ἐστιν ὃ υἱός μου ὁ ἀγαπη- ὃ ον 

απ. 
ΤῚΦ 

τός, ὃν ᾧ εὐδόκησα. 
4 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχϑη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ 

τοῦ πνεύματος, πειρασϑῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 
9 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ ο 

19 αποὺδηκην: Ἱ-- αυτου 16 προς αυτον: δὲ αυτω | νι 
η Ἠ)-- οὗ ουπι Ῥαρθσατοῦαν, 1άπιθη Ίπσοπβ οἴπουπ- 
Σι]816 ἀ4θ αααα, ἰΐῶ αὖ {πιογοπύ οπἹΠθς απὶ αἀνοποταπῦ. 
16 ηνεωχὺ.: κα Ὦ- αὐτῷ 17 Ὦ µου, ο αγαπητος 
εν | Τ ηὐδοκῆσα 4,1 Ἡ [ο] 3 Τ και τεσσερ. νυκτ. 

ς παν δι ἳ 
6 ΜΑ 



ου” Ὁ Ψ “ἤ Ἢ , 
Γ-ᾱ δὲ: ΐ φ' 

δι πειράζων εἶπεν αὐτῷ; εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, εἰπὲ 
ἵνα οἱ. Λλίδοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. ὃ δὲ ἀπο- 
πριδεὶς εἶπεν: γέγραπται: οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ 
 ξήσεται ὁ ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἐμῷ παντὶ ῥήματι ἐκ- 
 πορξδυομένῳ διὰ στύματος ὣεο Τότε παραλαμ- 
βάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς μι ο δείοῦ πόλιν, καὶ 

ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
λέγει αὐτῷ" εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, βάλε σεαυτὸν 

κάτω" γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐν- 
᾿ς τελεῖαι περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, 

μή ποτε προσχόψης πρὺς λίϑον τὸν πόδα σου. 

 πειράσεις κύριον τὸν ϑεόν σου. []|άλιν παρα- 

ἮΝ λαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, 
καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ 
'. κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

᾿ ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς 
"μοι. τότε λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" ὕπαγε, σατανᾶ" 

᾿ γέγοαπται γάρ' κύριον τὸν ϑεόν σου προσκυνήσεις 
᾿ς καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσει. Τότε ἀφίησιν αὐτὸν 
ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλϑον καὶ 
ο δυηκόνουν αὐτῷ. 
ο΄] Ἄχούϊας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόϑη ἀνεχώρησεν 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ καταλιπὼν τὴν Ναξαρὰ 
 ἐλδὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραϑα- 
᾿ λασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφδαλείμ' ἵνα 

 πληρωϑῇ τὸ ὁηδὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου 
ο λέγοντος" 

γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφϑαλείμ, ὁδὸν μάς. 
"πέρα. τοῦ ᾿Ἱορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐϑνῶν, ! ὁ λαὸς ὁ 
ος ὃν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καϑημέ- 
νοις. ἐν 7ώρῳ καὶ σκιᾷ ϑανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 

με 

ἣν 

ὃ ειπε: Ἡ εἰπὸν 10 υπαγε: Ἡ.-- οπισὼ [μου] 16 Τ' σκοτει 

᾿ς 7 οὐ πειρασεις 

ἔφη αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" πάλιν γέγραπται: οὐκ ἐκ- 

ὶ Γ ΤΩΣ (Κατα Μαϑϑαιον 4-16. ” 

4 ὃι 8,8. 

ΟΝ 

Θ 06 91,11.19, 

7 Ὁὲι 6.6, 

8 

9 

10 τὲ 6,18, 

7 1/81. 
1 ἢ 116.14, 

19-17: 
19 Νίο 114.16. 

Τί 414.15. 
19 

14,8, 

1415 8,28: 9,1. 

16 
16 



α, 

8,2. 

18--22: 
Νίο 1.16--90. 

Τ, δ1--11. 

18.47. 
Ἐν 47,10. 

19,97. 

Μο 1,99. 
1, 416.44. 
Λοί 10,88. 

Μο 6,66. 

Μο 8;,7.8. 
1, 6,11 --19. 

ο 5--7: 
1, 6190--49. 

Τα ὅ7,16. 

4,11---ὕ,8, Κατα Μαῦϑϑαιον 

17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηούσσειν καὶ λέγειν’ 
μετανοεῖτε' ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῆς Ιαλι- 
λαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον 
Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλον- 

τας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν ϑάλασσαν: ἦσαν γὰρ. 
19 ἀλεεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς" δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ 
90 ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐϑέως 
91 ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούϑησαν αὐτῷ. Καὶ προ- 

βὰς ἐκεῖϑεν εἶδον ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον 
τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίχτυα αὐτῶν" καὶ ἑκά- 

90 Λεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐϑέως ἀφέντες τὸ πλοῖον 
καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούϑησαν αὐτῷ. 

98 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέ- 
λιον τῆς βασιλείας -καὶ ὑδεραπεύων πᾶσαν νόσον 

94 καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἀπῆλϑεν 
ἣ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν: καὶ προσ- 
ήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικί- 

λαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονι- 
ζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, 

25 καὶ ἐδεράπευσεν αὐτούς. καὶ ἠκολούϑησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς [Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλξδως 
καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ 

ἢ Ἰοοδάνου. Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ 
ὅρος" καὶ καϑίσαντος αὐτοῦ προσῆλϑαν αὐτῷ οἱ 

ὃ μαϑηταὶ αὐτοῦ καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ 
ἡ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων" 
8 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν 

ἐστιν ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

17 Ἡ-- µετανοειτε εἰ γαρ 94 συνεχοµ.: ΤῈ και 
5,1 Ἡ [αυτο] 

15 παραγων 



Ἔν Κατα Μαϑϑαιον ὅ,4---18, 

“μακάριον οἱ πενὺδοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλη- 4 ΤᾺ τος 
- ἡδήσονται. Αρ 1,11. 

᾿μαχάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν ὅ »ε 51,11. 
τὴν 1. 
μακάριον οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιο- 6 
σύνην, ὅτι αὐτοὶ χοοτασϑήσονται. 

᾿ μακάριον οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηϑήσονται. 7 σε 5,8. 
“μακάριον οἱ καϑαροὶ τῇ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν 8 Ρε οι; 51,9. 

ϑεὸν ὄψονται. Ἐν θ νας 
μακάριον οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ ϑεοῦ 9 ἢ 15,4. 

τς κληθήσονται. 
μακάριοι οἱ δεδιωγμένον ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι 101 » 8,14. 
αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἃ 

μακάριοί ἔστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν 11 τ» 444. 
καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καϑ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι 
ἔνεχεν ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσϑε, ὅτι ὁ μισϑὸς 
ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς: οὕτως γὰρ ἐδίωξαν 
τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

“Ὑμεῖς ἔστε τὸ ἅλας τῆς γῆς: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 18 ων 
μωρανὺῇ, ὃν τίνι ἁλισὑήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει, 
ἔτι εἰ μὴ βληϑὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν 
ἀνὑδρώπων. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. 145 81». 
οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους χειμένη" 
᾿οὐδὲ χαίουσιν λύχνον καὶ τιδέασιν αὐτὸν ὑπὸ 16 Μο 4,51. 
τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίων, καὶ λάμπει, 
πᾶσιν τοῖς ὃν τῇ οἰκίᾳ. οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς 10 38 δ,»8.0. 
ὑμῶν ἔμπροσῦεν τῶν ἀνὑδρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν 
τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν 
τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

᾿ Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλϑον καταλῦσαι τὸν νόμον 17 ἢ ο 
ἢ τοὺς προφήτας" οὐκ ἦλϑον καταλῦσαι ἀλλὰ 
πληοῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλϑῃ 181, 16,11; 31,88. 

οσο ὄ,10. 
12 Ἡ 11,88--88. 

4, ὮΣΕ Τ δ. 9 Τ΄-- [αυτοι 11 Τ' διωξουσιν 15 Τ' 
αλα δί8 

11 -- φευδοµενοι | εµου : δικαιοσυνης 19 προ υμῶν!: 
-- ὑπαρχοντας 

9 



6 2/10. 

Ἐκ 90.15: 
9119. 

Ίιν 24,17. 
Ῥε 17,8. 

1 ὅ 8,16 

Μο 11:26. 

«614.156: 18, ἔνι 
1,1 9 08.6 

Ἐπ 9014, 

Ίου 81,1. 
ϱ Ῥ 5,14, 

ος ἽΝ ἘΣ ΛΗ ΤῊΝ ΗΝ 
Φα 

ὅ,19---99. Κατα Μαὺδαιον 

ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ὃν ἢ μία κεραία οὐ 
μὴ παρέλϑῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένη- ὁ 

19 ται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν. ἐντολῶν τούτων 
τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνδρώπους, 
ἐλάχιστος κληϑήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" 
ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κλη- 

90 ϑήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. λέγω γὰρ 
ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περοισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη 
πλεῖον τῶν γοαμινατέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ 

οἱ εἰσέλϑητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἦχού- 
σατε ὅτι ἐρρέϑη τοῖς ἀρχαίοις" οὐ φονεύσεις: ὃς 

.99 δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ χρίσει. ἐγὼ δὲ 
λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κροίσει' ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ δακχά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ" 
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν 

98 τοῦ πυρός. ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριην κἀκεῖ μνησϑῇς ὅτι ὁ ἀδελ- 

94 φός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν 
σου ἔμπροσϑεν τοῦ ο... καὶ ὕπαγε πρῶ- 
τον διαλλάγηϑι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλϑὼν 

. 30 πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. ἴσϑι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ 
σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ" 
μὴ ποτέ σε παραδῷ ὁ 
κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληϑήσῃ" 

96 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλϑῃς ἐχεῖϑεν ἕως ἂν 
97 ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. ᾿Ηκούσατε ὅτι 

98 ἐρρέϑη" οὐ μοιχεύσεις. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 
σᾶς ὃ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιδυμῆσαι 
[αὐτὴν] ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ὃν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 

929 εἰ δὲ ὁ ὀφϑαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίδει σε, 

185 Ἡ κερεα | αν: Ἡ [αν 21 ἢ ερρηϑη, 97. ας 88. ὅδ. 48. 
99 αυτου 191 ἈΠ εικη | ϱαχα 398 [αυτην]: Κὶ 

16 του νομοῦ : -[- και των προφητῶν 97 εορεῦη : τ΄. Ε 
τοις αρχαιοις 

10 

ἀντίδικος τῷ χριτῇ καὶ δ᾽ 

κ ἐπ δι ἀρ χων. 

ιν ἊΣ 



ΕΣ ας ΤΥ οφ. 

Κατα Μαὺῦδαιον ὅ,80---48, 

᾿ς ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" συμφέρει γάρ σοι 18.8.9. 
᾿ ο ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ οὶ ὀμδι 

ΟΠ σῶμα σου βληϑῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά 80 
᾿ς σοῦ χεὶρ σχανδαλίζει σε, ἔχκοψον αὐτὴν καὶ βάλε 

ο΄ ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 
ο΄ μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν 

ἀπέλδῃ. ᾿Ερρέϑη δέ: ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 81 μενει, 
αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἁἀποστάσιον. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 89 1, 16,.8. 

ὅτι πᾶς ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς νά 
ο΄ λόγου πορνείας ποιεῖ, αὐτὴν μοιχευϑῆναι, καὶ ὃς 

ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται. Πάλιν 98 ἘΣ τς 
ἠκούσατε ὅτι ἐρρέδη τοῖς ἀρχαίοις" οὐκ ἐπιορκή- Νὰ 80,8. 

τς σεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρχους σου. 98,16.-99. 
ο ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως" μήτε ἐν τῷ 84 λα τὰς, 

Ο οὐραγῷ, ὅτι ϑρόνος ἐστὶν τοῦ ὑεοῦ' μήτε ἐν τῇ 96 νε 48,3. 
τς ΥΠ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ: μήτε 
ο΄ εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βα- 
ο σιλέως' μήτε ὃν τῇ κεφαλῇ σου ὁμόσῃς, ὅτι οὐ 86 
τς δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 

τς ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ" τὸ δὲ περισ- 87 πο σμὸ. 
σὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. ᾿Ηκούσατε 88 τιν 54,19.90. 
ὅτι ἐορέδη: ὀφὺαλμὸν ἀντὶ ὀφὺαλμοῦ καὶ ὀδόντα 

ο΄ ἀντὶ ὀδόντος. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι, 89 ἜΣ 
τῷ πονηρῷ" ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν 

ο σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην" καὶ 401 κ οι. 
τῷ ϑέλοντί σοι κχρυϑῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου 
λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον: καὶ ὅστις σε 41 

ο΄ ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο. τῷ 49 
ο΄ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν ϑέλοντα ἀπὸ σοῦ. δανί- 
τς σασϑαν μὴ ἀποστραφῇς. ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέδη" 48 τιν 19,18, 

ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχδρόν 

ων 89 Ἡ [και ος εαν απολ. γαμ. μοιχ.] 87 εστω : Ὦ εσται 

ο]. πὰ τό Ναί ναί καὶ τό Οὔ οὔ 89 [σου] : Ἡ--Τ Ν 
Ἂ 

τ 89 ος αν απολυση ὃ9 -- δεξιαν 

Ἢ 11 



5,,44-6,86, Κατὰ Μαϑϑαιον 

- Ἐπ᾿ 28, 4,8. 

Β 15,14.90, 44 σου. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑοοὺς 
1, 28,84. ᾿ς » ἢ , ο κ » , ς απ 
Λος ὑμῶν. καὶ προσεύχεσὺδε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς" 

Β ὅ1. 46 ὅπως γένησὺε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαϑοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 

46 καὶ ἀδίκους. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶν- 
τας ὑμᾶς, τίνα μισϑὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶ- 

47 ναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; καὶ ἐὰν ἀσπάσησϑε τοὺς 
ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ 

Τιν 19,5. 48 καὶ οἱ ἐϑυνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; "Ἑσεσὺε οὖν ὑμεῖς 
τέλειοι ὃς ὁ πατὴρ. ὑμῶν ὃ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 

θ Π]ροσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνϑρώπων πρὸς τὸ ϑεαϑῆγναι 
αὐτοῖς" εἰ δὲ μήγε, μισϑὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ 

ὁ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὅταν οὖν. 
ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσϑέν σου, 
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισ- 

2551 --40. ηλ ος γ΄ ὰ αν ὃ β ᾿ ον ὑὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ 
4 γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως 
ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κουπτῷ' καὶ ὁ πατήρ 

ὅ σου ὁ βλέπων ὃν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. Καὶ 
ὅταν προσεύχησὺε, οὐκ ἔσεσδε ὡς οἱ ὑποκριταί" 
ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ὃν ταῖς γῶ- 
νίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσῦδαι, ὅπως 
φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις' ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέ- 

9Ἡρ 495. 6 χουσιν τὸν μισϑὸν αὐτῶν. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, 
εἴσελὺε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν ϑύραν 

46 το αυτο: Ὦ ουτως 6,1 [δε]: ΤΙΌΓΞΟΓΤ' --τοις 47 ἡ 
σοῦ ελεηµ. ᾖ 

44 υμων : -ἰ ευλογειτε τους καταρωµενους Όμας, καλως 
ποιειτε τοις µισουσιν υμας | των : - επηρεαζοντων και 
47 αδελφ. : φιλους | εὔνικοι: τελὠναι 6,1 ὃδικαιοσ.: ελεη- 
µοσυιην :ὅ προσευχη ουκ εση ἱ 

12 ᾿ 
3 ας, 

ο μι 5 



Κατὰ Μαϑϑαιον 0,7--18. 

σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου. τῷ ἐν τῷ κουπτῷφ' 

καὶ ὁ πατήρ σου ὃ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει 
σοι. Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ Ἵ τ» 1ο, 
οἱ δϑνικοί: δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν 
εἰσακουσὺήσονται. μὴ οὖν ὁμοιωὺδῆτε αὐτοῖς" οἶδεν 8 5». 
γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς 
αἰτῆσαι αὐτόν. οὕτως οὖν προσεύχεσδε ὁὀμεῖς: 9. τ 11,5--. 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" | 
Ἁγιασδήτω τὸ ὄνομά σου" 
ἐλϑάτω ἡ βασιλεία σου" 10 τοι. 1, 99,49, 

γενηδήτω τὸ ὑέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ον 

ος ἐπὶ γῆς" 
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον’ 11 
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ 19 ος 

ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ 18 ταις 99,11--18. 
ὁῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

᾿Βὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνϑοώποις τὰ παρα- 14 
σστώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὃ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος" ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνϑρώποις 16 Μο 11,56.96, 

[τὰ παραπτώματα αὐτῶν], οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ 1619 δ8,0--9. 
γηστεύητε, μὴ γίνεσϑε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυϑρω- 
ποί' ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως 
φανῶσιν τοῖς ἀνϑοώποις νηστεύοντες" ἀμνὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισὺὸν αὐτῶν. σὺ δὲ 17 
νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσ- 
ωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνϑοώ- 18 

σοῖς νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἔν τῷ 
κρυφαίῳ" καὶ ὃ πατήρ σου ὁ βλέπων ὃν τῷ 
κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι. 

8 γαρ: Ἡ-]- [ο ϑεος] 18 ἩὨ]-|- οτισου εστιν ἡ βασιλεια 
οὗχαι η δυναμις καὶ ἡ δοξὰ εις τους αιώνας. ἀμὴν. 1 [τα 

σαραστ. αυτ.] : Ἡ.--Έ 18 Ὦ νηστευώὼν τοις ανὺρ. 

7 οὔνικοι: υποκριται 8. αιτ. αυτ. : ανοιξαι το στοµα 
19 αφιο(ε)εν 

18 



ΠΗ α΄. ς ἀ. τς σσ [τ τ 

ἡ τ 

6119-81, “Κατα Μαϑϑαιον 

19 Μὴ ὑησαυρίζετε ὑμῖν Νησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίδει, καὶ ὅπου κλέπται 

ο ὁιορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν" Φησαυρίζετὲ δὲ ὑμῖν 
Κο]. 81... ἑησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 

ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ 
91 κλέπτουσιν" ὅπου γάρ ἐστιν ὃ ὑησαυρός σου, ἐκεῖ, 

Ἱ, 11,84--86. 99 ἔσταν καὶ ἡ καρδία σου. ὋὉ λύχνος τοῦ σώμα- 
τός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ἢ ὁ ὀφϑαλμός 
σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσταν" 

28 ἐὰν δὲ ὁ ὀφρϑαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμ, 
σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ὃν σοὶ 

1, 16,9.18. 94 σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. Οὐδεὶς δύναται Ξ 
δυσὶ κυρίοις δουλεύειν: ἢ γὰο τὸν ἕνα μισήσει 
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνϑέξεται καὶ 
τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει: οὐ δύνασϑε ϑεῷ δου: 

ΣΝ οὔ λεύευν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ «τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ 
το ρα 46. μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε], ο. 

παρ δη. ο. μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησδε" οὐχὶ ἡ φυχή 
πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύ- 

10,39-81. 26 ματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετευνὰ τοῦ οὐρανοῦ, 
ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ ϑερίξουσιν οὐδὲ συνάγουσιν 
εἰς ἀποϑήκας, καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος. 

"τρέφει αὐτά" οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 
ο τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσῦεῖναι ἐπὶ ον 
28 τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύμα- ωρα 

τος τί μεριμνᾶτε; καταμάϑετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 
1 Ἡς1ο,.29 πῶς αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν: λέγω 

δὲ ὁμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
80 περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ. 

ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλό- 
μενον ὃ δεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον 

81 ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες" 

31 Ἡ [και] 99 Ῥ-- ουν | Η φωτινον 38 Η σκοτινον 
96 [η τι πιητε]: Ἐ-- 

94 ουδεις : -ἰ- οικετης ο ας 

14 λος 



νιν κ ϕ τος 4 » 1. ΦΠΑ Ρα κα. 

ο κατα Μαὺδδαιον θ,82---7,19. 

ος φάγωμεν; ἢ τί πίωμεν; ἢ" τί περιβαλώμεὺα; 
᾿ς πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔϑνη ἐπιζητοῦσιν" οἶδεν γὰρ 82 
6 πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος ὅτι χοῄζετε τούτων ολ); 
-. ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ 88 1 τς 818.14. 
"τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστε- ὃν μας 

᾿ ϑήσεται ὑμῖν. μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, 84 τι. Ὡς 16,19. 
ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς' ἀρκετὸν τῇ 
ἡμέρᾳ ἣ κακία αὐτῆς. 

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κρυϑῆτε᾽ ἐν ᾧ γὰρ κρίματι το 1 κ ὭΣ 
᾿ς ψρίνετξ χρυϑήσεσϑε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρη- πο 4,5. 
᾿ς ϑήσεται ὑμῖν. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 8 
ο τῷ ὀφϑαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ 
ο΄. ὀφδαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ 4 

ἀδελφῷ σου ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ 
ὀφϑαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ 
σου; ὑποχριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφϑαλμοῦ ὅ 
σου τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ 
“κάρφος ἐκ τοῦ ὀφϑαλινοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. Μὴ 6 τ0μ1 
δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς µαρ- 

ος γαρίτας ὑμῶν ἔμπροσϑεν τῶν χοίρων, µή ποτε 
᾿ χαταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ ο μοι 
στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. Αἰτεῖτε, καὶ δοϑή- Ἱ 1, 11,8. τᾶ. 
οσεταν ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε, καὶ η 
"ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, 8 

ο καὶ ὃ ζητῶν εὑρίσκει, Χαὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγή- 
σεται. ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὃ 9 

ο φῳίὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίδον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ 10 
καὶ. ἰχϑὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ 11 ὅσο 1,17. 
οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαϑὰ 
 διδόναν τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαϑὰ τοῖς αἰτοῦ- 

τ σιν αὐτόν. Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν ϑέλητε ἵνα 19 ος λε 

88 βασ.: Ἡ.-- του Ἀεου 84 εαυτ.: Η αὕτης τά;:Τ. 
8 Ἆ ̓ανοιγεται 9τις :Τ' -|-εσιν 11.:Β;: 18 εαν: αὶ αν 

ἾΣ 7,11 -- δοματα 

Ἢ 

πο... 



8,10. 4 16,2.0. 

Ἑ 9,18. 
ὅς 1,595.956; 

9.14. 

-Ξ27. 
1,2. 

18, 3 οὔῦ, τ 
219 

Ῥν 6,9. 

91. 

Τ, 18,54. 

19,94. 
Ἀοὲ 14/59. 

94,4.5.94, 
Αοὶ 90/99. 

αὶ ὅ,19--99. 
94. 8012. 

19,88. 

4 ο 7 

7,18 3.94. Κατα Μαὕϑαιον 

ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς 
ποιεῖτε αὐτοῖς" οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ 
ποοφῆται. 

18 Πἰσέχϑατε διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι πλατεῖα 
[ἡ πύλη] καὶ εὐρύχωρος ἣ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς 
τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσυν οἱ εἰσερχόμενοι 

14 δι᾽ αὐτῆς: ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεϑλιμμένη ἡἣ 
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγον εἰσὴν. 

16 οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. [Ιροσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδο- 
προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύ- 
μασιν προβάτων; ἔσωϑεν δέ εἶσιν λύκοι ἅρπαγες. 

16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσϑε αὐτούς. 

μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανϑῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ 
17 τριβόλων σῦκα; οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαϑὸν καρ- 

σοὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον χαρ- 
18 ποὺς πονηροὺς ποιεῖ. οὐ δύναται δένδρον ἀγαδὸν 

καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
19 καρποὺς καλοὺς. ποιεῖν. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν 

καρπὸν καλὸν ἐχκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 
90 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσϑε αὐτούς. 
91] Οὐ πᾶς ὃ λέγων µοι κύριε κύριε, εἰσελεύσεται 

δὶς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ 
Νέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

90 πολλοὶ ἐροῦσίν μον ὃν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: «κύριε 
κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ 
τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ 

.28 ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε 
ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς" 
ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνυμιανας 

94 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τού- 
τους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωϑήσεταν ἀνδοὶ φρο- 

18 [η πυλὴ] :ἢ-πῊ 14 7 [η πυλη] 17  ποιει καλοὺς 
158 ποιξδιν : Τ' ενεγκειν 91 Ὦ'- -ουτος εισελευσεται εις 
την βασιλειαν των ουρανών ΓΕ 99 κυριε κυριε: Ἡ]-|- ου 
τω ονοµατι σου εφαγοµεν και [τω ονοµατι σου] επιοµεν, ὦ 
394 Η [τουτους] 
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γίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
᾿πέτραν. καὶ κατέη ἡ βροχὴ καὶ ἦλδον οἱ 
ο ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν 

τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν" τεδεμελίωτο γὰρ 
ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λό- 

"γους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωϑήσεται 
ἀνδοὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν 
ἐπὶ τὴν ἄμμον. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἤλϑον 
οὗ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσ- 
έκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ 
πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ 
αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, 
καὶ οὐχ ὡς οἱ γοαμματεῖς αὐτῶν. 

Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολού- 

. Κατα Μαὺδδαιον 7,25---8,8, 

25 

20 

27 Ἐπ 18,10.11. 

.1::..18χὅ 
28 τε. 96.1 

{ο 1,59. 
1, 4.82. 

29 1,46. 

ῷ 1--4 : 
Μο 1,40--44. 

Ψησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσ- 9 τι δ19--14. 
ελδὼν προσεκύνει. αὐτῷ λέγων: κύριε, ἐὰν δέλῃς, 
δύνασαί µε καὺαρίσαι. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἥψατο αὐτοῦ λέγων: ϑέλω, καϑαρίσϑητι. καὶ εὐ- 

8 

Φέως ἐὀκαϑερίσϑη αὐτοῦ ἡ λέπρα. καὶ λέγει αὐτῷ 4 9,20. Με 1,86. 
ὁ Ἰησοῦς" ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν 
δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσ- 
ὅταξεν Μωῦσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

Πσελδόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμν προσ- ὅ 
ἤλδεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν! καὶ 
λέγων: κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 
“παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. λέγει αὐτῷ" 
ἐγὼ ἐλϑὼν ϑεραπεύσω αὐτόν. ἀποκριδεὶς δὲ ὁ ἕκα- 
τόνταρχος ἔφη" κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνὰ μου ὑπὸ 
τὴν στέγην εἰσέλϑῃς" ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ 
Ψ 

αχ 95.97 Ἡ ηλδαν 99 αυτων : Π' -|- -ἰ και οι φαρισαιοι | 
Ο 8,117 καταβαντιδεαυτω ὃ Ἡ δκαϑαρισϑη δ.δ Τ' εκατονταρχης 

Ότο 8,4 µηδενι : - μηδὲν ὅ Καπερναουµ 7 εγω : ΡΙ ακο- 
λουῦδει μου 

17 9 

1, 17,14. 
Ίν 18,49; 

149-832, 

8--18 : 
τ, 1.10. 

6 

Τ 

δ 



8,9---90, Κατα Μαὺῦδαιον - 

9 ἰαψήσεται ὁ παῖς µου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνϑοωπός εἰμι 
ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ ὁ 
λέγω τούτῳ πορεύϑητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ: 
ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου ποίησον 

16,38, 10 τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐϑαύμασεν 
καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουϑοῦσιν' ἁμὴν λέγω Ὁμῖν, παρ᾽ 

τα η 11 οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. λέγω 
Ἂν 8 49,1 

69,19. δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν 
ΜΙ 1.11 Ρε ιο ἤζουσιν καὶ ἀνακλυϑήσονταν μετὰ Ἀβραὰμ καὶ 

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" ο) 
9918: 34,561: 19 οὗ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληδήσονται εἰς τὸ 

σκότος τὸ ἐξώτερον" ἔκεῖ ἔσταν ὁ κλαυδμὸς και... 
9,29; 1όμβ. 15 ὁ βουγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ 

ἑκατοντάρχη' ὕσαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηδήτω σοι. 

58,80, 

καὶ ἰάϑη ὃ παῖς ὃν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 
ον 14. Καὶ ἐλδὼν ὃ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν ον Μο 1,99--84, 

1, 488-41. τὴν πενδερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν' Ὁ 
16 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ 

16 πυρετός" καὶ ἠγέρδη, καὶ διηκόνει αὐτῷ. Ὀψίας 
δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους 

1 κ 9,0 

πολλούς: καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ 
19 684. 17 πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐδεράπευσεν' ὅπως 

σληοωϑῇ τὸ ὁηδὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέ- 
γοντος" αὐτὸς τὰς ἀσὺεγνείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς 

ών νόσους ἐβάστασεν. 
1, 8.29. 18 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ἄγ νυ: περὶ αὐτὸν 

19-32: 19 ἐκέλευσεν ἀπελδεῖν εἰς τὸ πέραν. Καὶ προσελθδὼν 
εἷς γοαμματεὺς εἶπεν αὐτῷ" διδάσκαλε,. ἆκο- 

1, 9,51--60, 

5.Κ 8,9. 90 λουϑήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. καὶ λέγει αὐτῷ 

9 εξουσ.: Ἡ -|- [τασσομενος] 10 παρ... σρ. Τὶ ουδε 
εντω ἴσο. τοσαυτὴν πιστιν 11 μετα : ὮΪ εν τοις κολσοις [του] 
19 εκβληῦ. : ΓΕ Τ' εξελευσονται 18 πολλ. οχλ.: Η οσο 
Ὦ [πολλους] οχλους 

1δ ὃν -- και ὑποστρέψας ο εκατονταρχος εις τον 
οίκον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρεν τον παιδα Όγιαινοντα . 
1δ αὐτῶ : αυτοις οι 
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᾿ λα) Γρ μέ. 
ον ον ΤΥ μας "ΑΝ η ης κ 

Κατα Μαὺδαιον 8,21-- 89, 

᾿ σετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασχηγώσεις, ὁ ὁ δὲ υἱὸς τοῦ 
᾿ἀνδρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. ἕτερος 91 1 Ἐξ 19,50. 
δὲ τῶν μαὺητῶν εἶπεν αὐτῷ: κύριε, ἐπίτρεψόν 
μὸν πρῶτον ἀπελὺδεῖν καὶ ὑδάψαι τὸν πατέρα 
μου. ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ: ἀκολούϑει μοι, καὶ 99 
ἄφες τοὺς νεκροὺς ϑάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 
Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον, ἠκολούδησαν 98 νο τωρ υνν 
αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας 94 1, 8,58--55. 

ἐγένετο ὃν τῇ ϑαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπ- 

Οτεέσϑαι ὑπὸ τῶν χυμάτων: αὐτὸς δὲ ἐκάϑευδεν. 
"καὶ προσελϑόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες" κύριε, 9. 
“σῶσον, ἀπολλύμεϑα. καὶ λέγει αὐτοῖς" τί δειλοί 96 14,51; 16,8. 
ὅστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερϑεὶς ἐπετίμησεν τοῖς 

᾿ ἀνέμοις χαὶ τῇ ϑαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη 
τ μεγάλη. οἱ δὲ ἄνϑρωποι ὀϑαύμασαν λέγοντες" ρχ, 
 ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ 
δ 00 αὐτῷ ὑπακούουσιν; Καὶ ἐλϑόντος 98 38 μας 
αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Ιαδα- Ἡ, Βρ2δ δ. 
᾿ ̓ρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαυμονιζόμενου ἐκ 
᾿ς τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ 
ἰσχύειν τινὰ παρελϑεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 
“καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες" τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ 99 1, 4,41. 
τοῦ ϑεοῦ; ἦλϑες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἜΚ ΤῊ 

᾿ ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων 80 
᾿ πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν 81 
δ εὸν, λέγοντες" δἰ ἐχβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον 
ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 82 

πάγετε. οἱ δὲ ἐξελϑόντες ἀπῆλϑαν εἰς τοὺς 
χοίρους" καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἣ ἀγέλη κατὰ 

σι 99 πι. 1ησους 238 εις : ΤῈ το 96 Παδαρ. 1 Ὠὔ 
“Γερασηνων εί ΙΓ εργεσηνων ὃρ Π' απηλδον 

ἜΣ η | Αν. : απολεσαι 81 αποστ. Ώμας : επιτρεφον 
μον απελδειν 823 τ. χοιρ.: την αγελην τῶν χοιρων 

κο, ΜΜ 19 
τν Ἡ ι 



8,38--.9,11, Κατα Μαϑϑαιον 

τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἀπέϑανον ἐν 
88 τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελ- 

ϑόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ 
84 τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις 

ἐξῆλϑεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν 
1-8: παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

τ, στο. 9 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν, καὶ ἦλϑεν εἰς 
9 τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ 
παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον, καὶ ἰδὼν 
ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ' 

Μο 3,7.ὄ 8 δάρσει, τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. καὶ 
ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς' οὗτος 

190. 7 5,50. 4 ῥλασφημεῖ. καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνδυμήσεις 
αὐτῶν εἶπεν: ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ὃν ταῖς 

δ καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν δὐκοπώτερον, εἰπεῖν" 
ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν" ἔγειρε καὶ 

6 περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνϑοώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι “ἁμαρτίας - ο) 
τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ" ἔγειρε ἄρόν σου τὴν 

τ κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερϑεὶς 
8 ἀπῆλδεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ 

ὄχλοι ἐφοβήδησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεὸν τὸν 
9-18: 9 δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνδρώποις. Καὶ 

τς ος παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνϑοωπον κανδή- 
μενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαϑϑαῖον λεγόμενον, 
καὶ λέγει αὐτῷ: ἀκολούδει μοι. καὶ ἀναστὰς 

10 ἠκολούϑησεν αὐτῷ. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακει- | 
μέγου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ 
ἁμαοτωλοὶ ἐλϑόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ 

χα, 16,5, 1] τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ. καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι 
ἔλεγον τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ" διὰ τί μετὰ τῶν 
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσϑίει ὃ διδάσκαλος ὑμῶν; -- 

ϑάτω: ὩΤ του 9,8 Τ εἰπὸν 4 ἩΤ ιἰδων 6 ἩΤ εγερ- 
δεις 7 τὶ αὗτου 9 Τ' ηκολουδει 10 Τπ-πα και 29 

9,8 εφοβηὺ. : εὔαυμασαν 9 Ματδαιον 11 εσϑιει: -Ὁ 
καν πιει ι 
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Κατα Μαὺδαιον 9,12--.99, 

ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν" οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες 19 
ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. πορευϑέντες δὲ 18 πο» 6,6. 
μάϑετε τί ἐστιν: ἔλεος ϑέλω καὶ οὐ ϑυσίαν: οὐ 

γὰρ ἦλϑον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ Ἰωάννου Λέ- 

ο γοντες" διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. νηστεύομεν, 
οὗ δὲ μαϑηταί σου οὐ νηστεύουσιν; καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυιι- 
φῶνος πενϑεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; 
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, ὅταν ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ 
γυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. οὐδεὶς δὲ ἐπι- 
βάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ 
παλαιῷ' αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ. 
ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσιια γίνεται. οὐδὲ βάλ- 
λουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ 
µήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὃ οἶνος ἐκχεῖται καὶ 
οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται" ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον 
εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 

'"ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωϑήσομαι. ὃ δὲ 

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων 
᾿ [εἷς] προσελϑὼν προσεχύνει αὐτῷ λέγων ὅτι ἡ 

ϑυγάτηο μου ἄρτι ἐτελεύτησεν" ἀλλὰ ἐλδὼν ἐπίϑες 
τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ ζήσεται. καὶ ἐγερ- 

“εὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούϑει αὐτῷ καὶ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμοροοοῦσα δώδεκα ἔτη 
σσροσελϑοῦσα ὄπισὺεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ: ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ" ἐὰν μόνον 

Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν" ϑάοσει, 
'Φύγατερ: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώϑη 

12 Ἡ αλλα 14 νήστευοµεν : Ἡ -- πολλα 1δ νυμφῶνος : 
ΟΠ" νυμφιου αὶἃ 18 [εις] προσελὺ.: Τὺ; ἢ Τ εισελὺ. | Ἔ-- οτι 
ὅ 

'.έχουσα εν ασδενεια 

᾿ 19 ἢ ηκολουϑησεν 98 ἹἸ-- ]ησους 
ο 

19 ιατρῶὼν 18 Απ -- εις µετανοια» ᾖ1δ πενὺ. : νήστευειν 
|. Άπ - εν εχειναις ταις Ὄμεραις 17 ρἤσσει 0ο οίνος ο νεος 
τους α. και ὁ οινος απολλυται κ. Οι ασκοι 30 ετη : -|- 
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δ 11,.11.14.56, 94 | ἀναχωρεῖτε' οὐ γὰρ ἀπέϑανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ λ᾽ 

.- 

Φ93--, ὸὁῪ Κατὰ Μαὺδαιον 

ο ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Καὶ ἐλδὼν. δ᾽ 
Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς ἣν 
αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον ϑορυβούμενον ἔλεγεν" 

οὔ καϑεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ! ὅτε δὲ ἐξεβλήϑη 
ὁ ὄχλος, εἰσελὺὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ 

26 ἠγέρϑη τὸ κοράσιον. καὶ ἐξῆχϑεν ἣ φήμη αὕτη ες 
ου ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. Καὶ παράγοντι ἐκεῖδεν τῷ 

Ἰησοῦ ἠκολούϑησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ 
98 λέγοντες" ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. ἐλϑόντι δὲ εἰς 

τὴν οἰκίαν προσῆχϑαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει 
αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποι- 

8,18. 99 σαι; λέγουσιν αὐτῷ" ναί, κύριε. τότε ἥψατο τῶν 

ὀφϑαλμῶν αὐτῶν λέγων: κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν 
8,4. 90 γενηϑήτω ὑμῖν. καὶ ἠνεῴχδησαν αὐτῶν οἱ ὀφ- 

ὑΝαλμοί. καὶ ἐνεβοιμήῦδη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων" 
81 ὁρᾶτε, μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελϑόντες διεφή- 
82 µισαν αὐτὸν ὃν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνη. Αὐτῶν δὲ 

ἐξερχομένων, ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν δαι- ὁ 
88 μονιζόμενον. καὶ ἐκβληδέντος τοῦ δαιμονίου 

ἐλάλησεν ὁ χωφός. καὶ ἐδαύμασαν οἱ ὄχλοι 
λέγοντες" οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 

19,94. 84 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον: ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαι- 
µονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 

ο 

4,58. 85 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ ᾿ 
τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 
ἠεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

σσ 88 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, 
7 

96 Ὦ. αυτης 37 σα-- αυτω | δὲ υι 388 Π' προσηλδον 
| ἢ τουτο δυναμαι δ0 Ἔ ανεὠωχδησαν 838 αὐτῶ: Τ-- αν- 
ὄρωπον 84 οι... δαιμονια : [Ἡ] : . 

94 Βῃ -Ἡ ειδοτες οτι απεδανεν 399 οµµατων δ9δ4--ναι, 
δ Βηπ -- εν τῷ λαὼ -|- και πολλοι ηκολουδησαν αυτω ας 

22 ο ο. 



Κατα Μαϑϑαιον 9,51- 10,19, 

ἀξ ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐθιμμένοι ὡσεὶ πρόβατα νο 
ς “μὴ ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαϑηταῖς 87 τ, το... 
τ αὐτοῦ" ὁ μὲν ϑερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 
᾿δεήϑητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ ϑερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ 88 

᾿ς ἐργάτας εἰς τὸν ϑερισμὸν αὐτοῦ. Καὶ προσκα- ι:-15: 

ο΄ Λλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαϑητὰς αὐτοῦ ἔδωχεν τος 
αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαϑάρτων ὥστε ἐκ- 

᾿ς βάλλειν αὐτά, καὶ ϑεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ 
᾿ς πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων ἃ.3 ἀν 

τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα" πρῶτος Σίμων ὃ λεγόμενος 1, 6,18--6. 
᾿ς Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος ὃς 
ο ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 

Ἰφιλιππος καὶ βαρϑολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαϑϑαῖος 8 
ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὃ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Θαδδαῖος, 

ο Σίμων ὃ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ 4 
ο΄ χαὶ. παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ὅ 

ο ἀπέστειλεν ὃ Ἰησοῦς παραγγείλας. αὐτοῖς λέγων" 
"ΐς ὁδὸν ὀδνῶν μὴ ἀπέλϑητε, καὶ εἰς πόλιν 

Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλϑητε" πορεύεσϑε δὲ μᾶλλον ϐ πο, 
τ πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. ὅν ὅ06. 
᾿ς πορευόμεγοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικδν ἣ 1 μον 

᾿ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσϑενοῦντας ϑεραπεύεξτε, 8. Άοι 90,88. 
ψεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καϑαρίξζετε, δαιμόνια 

 ἐχβάλλετε: δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Μὴ 9 
Ἢ ᾿ χτήσησϑε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς 

τὰς ζώνας ὑμῶν, μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο μα. 
χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον' ἄξιος φάρο 18,81, 
ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν 11 

ον ἢ χώμην εἰσέλϑητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός 
᾿ς ἐστιν" κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλϑητε. εἰσερχό- 19 τι 1ο,5.6. 

; ο, 10,3 Θαδδ. : ὮΣΕ Τ' 4εββαιος, ἩΣ εἰ Λεββαιος ο επι- 
ο΄ χλήϑεις θαδδαιος εί «“π|ᾶλ8 Ζο]οῦεΒ ὅ Π' Σαµαριτων 

η τς 86 εσκυλ. 1 εκλελυµενοι 10,1 εξουσιαν: -ἰ- κατα | µαλακ.: 
ΟΠ εν τω λαω 4 Κανανιτης 6 πορ.: υπαγετε 10ραβδους | 
τῆς τροφ. :του μισϑου 
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Γά 

10/18--95, Κατα Μαῦδαιον 

; 19 µενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασδε αὐτήν" καὶ 
ἐὰν μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλὑδάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν 
ἐπ᾽ αὐτήν: ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς 

14 ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς 
μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω 
τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν 

ἐς 16 κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. ἀμὴν λέγω ὁμῖν, 
ο΄ ἀνεχτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Τομόρρων ἐν 

ΕΒ 16.19.10 ἡμέρᾳ χρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Ἰδοὺ. ἐγὼ 
ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων" 

Τ, 10.10--19. 
ἈρΕ18,51; 18,6. 

γίνεσϑε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι 
17--22 : 4. ς / ’ ἢ 3, Α “ 

Μο 18,0-τᾶ. 17 ὡς αἱ περιστεραί. Π]ροσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀν- 
2ῶ21.,19---17, , , 4 ς ἥν 3 , 
πα, ὑρώπων' παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, 

ο τη λα - ν - "κα , ο.» 
114. Καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς" 

Απο 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχϑήσεσϑε ἕνεκεν 
τ, 19115, 19 ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔὔνεσιν. ὅταν 

δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί 
λαλήσητε' δοδήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

1Κ5,4.90 τί λαλήσητε᾽ οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, 
ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν 

81 ὑμῖν. παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον 
ο Το καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήδονται τέκνα ἐπὶ 
94,9.18, 99 γονεῖς καὶ ϑανατώσουσιν αὐτούς. καὶ ἔσεσὺε 

᾿ς μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ. τὸ ὄνομά µου" ὁ δὲ 
1608. 98. ὑπομδίνας εἰς τέλος, οὗτος σωϑήσεται. ὅταν. δὲ 

διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς 
τὴν ἑτέραν" ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε 
τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἔλϑῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 

σ 10ος 1ο 24 ὑδρώπου. Οὐκ ἔστιν μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκα- 
194. 256 λον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. ἀρκετὸν 

18 προς: εφ 14 των: ὮΤ' ϱν εκ 16 Ὦ οοφις 31 Ἡ 
επαναστησεται 38 ετεραν : Ὦ' -|- 
Όµμας φευγετε εις την αλλην |- | [του] Ισο. ἢ 

19 ἤπ - λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτῶ 
οιχιας ἢ 16 ακεραιοι : απλουστατοι 
λαλησητε 

14 -- της 

24 

καν εκ ταυτης διώκωσιν 

19 -- δοθησεται... 



," 

ὉΠ Κατα Μαῦϑϑαιον 10,26---88, 

᾿ς τῷ μαϑητῇ ἵνα γένηται ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ, 
καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἶκο- 
δεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον 

τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. μὴ οὖν φοβηϑῆτε αὐτούς" 26 ἀπ ἢ 
οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμµένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφ- χε 495. 

. δήσεται, καὶ χρυπτὸν ὃ οὐ γνωσϑήσεται. ὃ λέγω 211 811. 
'. ὁμῖν ὃν τῇ σχοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί; καὶ ὃ εἰς : 

τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. καὶ 98 σς 119. 
μὴ φορεῖσῦδε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, 

- τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι' φορεῖσὺε 
δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα 
ἀπολέσαι ὃν γεέννῃ. οὐχὶ δύο στρουδία ἆσσα- 99 
ρίσυ πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ 
τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. ὑμῶν δὲ καὶ αἱ 80 
τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαν ἠριδμημέναι εἰσίν. 
μὴ οὖν φοβεῖσϑε: πολλῶν στρουδίων διαφέρετε 81 19µ9. 
ὑμεῖς. ΙΠᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ὃν ἐμοὶ ἔμ- 82 
προσὺεν τῶν ἀνὑρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ 

"ἔμπροσὺεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

ὅστις δὲ ἀρνήσηταί µε ἔμπροσῦὺεν τῶν ἀνϑρώπων, 88 τ, 9,56. 
᾿ ἀργήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσϑεν τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλϑον 84. 34--86. 
βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν: οὐκ ἦλϑον βαλεῖν ᾿ 
εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. ᾖλῦδον γὰρ διχάσαι ἄν- 86 Μα 1,4. 

ο ὥρωπον κατὰ τοῦ πατρὺς αὐτοῦ καὶ ϑυγατέρα 
ο΄ κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς 
τς πεγὺερᾶς αὐτῆς, καὶ ἐχϑροὶ τοῦ ἀνδρώπου οἱ 80 

οἰκιακοὶ αὐτοῦ. Ὃ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ 87 τι 538,9. 
ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος' καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ “οι 
Δυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος" καὶ ὃς 88 16,54.50. 
οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουϑεῖ 

396 Ὦ τω οικοδεσποτη εἰ τοις οιχιακοις | Ἡ . Βεεξεβουλ 
38 φοβεισὺε 19: Ἡ φοβηδητε | Ἡ αποκτεινοντων 83.88ὃ -- 
τοις 88 δε: ὮΤ ὃ αν 

ο 9ὅ καλουσιν 398 αοκτ.: σφαξαι | εις γεενναν 81 πολλω 
ον 817 -- αξιος1--2 

αι οὔ 



10/99--11. Κατα Μαδῦαιον ο. 

τ 1ος 99 ὀπίσω µου, οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. ὁ εὑρὼν τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν 

δε τ; 40 ψυχὴν αὐτοῦ ἕἔνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. Ὁ δεχό- 
μενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμδνος 

41 δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. ὁ δεχόμενος προ- 
φήτην εἰς ὄνομα σροφήτου μισϑὸν προφήτου τὸ 
λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα ν 

96,40. Μο 91. 49 δικαίου μισϑὸν δικαίου λήμψεται. καὶ ὃς ἄνουν 
ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχοοῦ 
μόνον εἰς ὄνομα μαϑητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ 

ἐν μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισϑὸν αὐτοῦ. ο 
Όρος θε 11 ΚΚαὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὃ Ἰησοῦς διατάσσων 

τοῖς δώδεκα μωϑηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖδεν τοῦ 
διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

{ 

2-9:- 9 Ὃ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
148. τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας διὰ τῶν μαδητῶν 

ΜῈ δ1. 9 αὐτοῦ ! εἶπεν αὐτῷ: σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον. 
4 προσδοκῶμεν; καὶ ἀποκριδεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς " πορευϑέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε 

[15 8δ)6.6; 611. ὅ καὶ βλέπετε" τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περι- 
πατοῦσιν, λεπροὶ καδαρίξονται καὶ κωφοὶ ἀκού- 
ουσιν, καὶ νεχροὶ ἐγείρονταν καὶ πτωχοὶ εὐαγγελί- 

18,51; 96,81. 6. ζονται' καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἂν μὴ σκανδαλισϑῇ 
8.6. 7 ἐν ἐμοί. Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὃ 

Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου" τί ἐξήλ- 
ϑατε εἰς τὴν ἔρημον Ψεάσασδαι; κάλαμον ὑπὸ 

8 ἀνέμου σαλευόμενον; ἀλλὰ τί ἐξήλϑατε ἰδεῖν; 
ἄνδρωπον ὃν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ 
μαλακὰ φοροῦντες ὃν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων. 

τ, 1.16. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλϑατε; προφήτην ἰδεῖν; ναὶ λέγω ὑμῖν, -- ; 

49 Τ εαν | απολ. τ. μισὺ. : ἩΣ - αποληται ο µισὺδος |- 
11,4 Ἡ Ιώανει | ὅ Ἡ-- και 19 6 ΤΠ εαν 81 ρα, ἘΝ 
ανϑρ. ιδειν εν 9 Ἡ ναί, | 

49 ελαχιστων | φυχο.: ψυχρουν υἱ -- ῥδατος 711,2 τς 
στου : Ίησου | δια: δυο 9 µαλακ. 1 -Ἐ ιµατιοις | βασιλείων. 
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Ὁ ΜΑΝ 

Κατα Μαϑϑαιον. 11,10---98, 

τ καὶ περισσότερον σσροφήτου. οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 10 μι αμ, 
γέγραπται" 

οὐ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσ- 
ο «που σου, 

ο΄ ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσὺέν σου. 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς 11 18,11. 
γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ" ὁ δὲ 
"μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων 

᾿ς αὐτοῦ ἐστιν. ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ 19 τί 16,16; 18,54, 
᾿ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ο ριάξεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. πάντες 18 
᾿ς γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὃ νόμος ἕως Ἰωάννου ἔπρο- 
᾿ φήτευσαν' καὶ εἰ ϑέλετε δέξασϑαι, αὐτός ἐστιν 14 δὶ ο 

"Ἠλείας ὃ μέλλων ξρχεσϑαι. ὃ ἔχων ὦτα ἀκουέ- 15 ὁ 
τῶ. Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία 16 

᾿ ἐστὺν παιδίοις καϑημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσ- 
᾿ φωγοῦντα τοῖς ἑτέροις ἰ λέγουσιν" 17 Ῥνο 59,9. 

ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασδε" 
ἐδρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασὺε. 

ἦλὺδεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ 181. 
λέγουσιν" δαιμόνιον ἔχει. ἦλδεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώ- 19 94.15. 
του ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν" ἰδοὺ ἄνθρωπος 

᾿ς φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. 
καὶ ἐδικαιώϑη ἣ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 
 7ότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἓν αἷς ἐγένοντο 20. 30:34. 
αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν" ο 1 δ' 
Ἰρούαί σοι, Χοραζείν" οὐαί σοι, Βηϑσαϊδάν" ὅτι εἰ 21 ὅοπα 86. 

τὸν ὃν: Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἵ 
γενόμεναι ἓν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 

ἊΝ μετενόησαν. πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 32 
ο 
Ἔ  ἀνεχτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. καὶ 8ο μὴ 
σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωδήσῃ; ἕως ο 
᾿ ὅδου καταβήσῃ" ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήδησαν 

πλ 

πό Ἑ, εταιροις 19 εργώὠν : Ὠἳ τεκνων 98 Π' καταβιβασδηση 

ο 123 και: οι 1δ ωτα: - ακουειν 
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14-19. Κατα Μαῦὕϑαιον .. 
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ο5- 97: 9ῦ 
Τ, 101.99, 

1 Κ 10-59. 
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{ο ΘΒ18. 97 
7 8:36: 17,2. 

Ῥ] 9,9. 

19/90. ὃν 81,95. 968 

συ 6.16. 99 

1 ὅ 6. 90 

' 1-8: 

ος ΝΣ 
θὲ 5,14; 28,96. 

Ἐκ 90.10. ὁ 

1 τα 917. 5 

Τιν 34,9. 4 

Να 98,9. 5. 

6 

«918. Ἠον 6,6. 7 

8 

αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχοι 
τῆς σήμερον. πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων. 
ἀνεκτότερον ἔσταν ὃν ἡμέος κρίσεως ἢ σοί. 

Ἂν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριδεὶς ὃ Ἰησοῦς 
εἶπεν" ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριδ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνε- 
τῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" ναί, ὁ πατήρ, 
ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσὺέν σου. Πάντα 
µου παρεδόδη ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς 
ἐπιγινώσχει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν 
πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὃ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν 
βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. Δεῦτε πρός μὲ 
πάντες οἱ χοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 

ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς 
καὶ μάϑετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραῦς εἰμν καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς 
ὑμῶν: ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φοοτίον 
κου ἐλαφρόν ἐστιν: 

Ἂν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύδη ὁ Ἰησοῦς τοῖς. 
σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων: οἱ δὲ μναϑηταὶ αὐτοῦ 
ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσδίειν. 
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ" ἰδοὺ οἱ 
μαϑηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἂν 
σαβθάτῳ. ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" οὐκ ἀνέγνωτε τί 
ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 
πῶς εἰσῆλὺεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ καὶ τοὺς 
ἄρτους τῆς προϑέσεως ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ 
φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν 
μόνοις; ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς 
σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦ- 
σιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ 
μεῖζόν ἐστιν ὧδε. εἰ δὲ ἐγνώκειτετί ἐστιν" ἔλεος ϑέλω 
καὶ οὐ ὑυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 
κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνδοώπου. 

94 σοι: υμιν 19,4 εφαγεν 
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Κατα Μαϑϑαιον 12.,9----98, 
9-14: 

Καὶ μεταβὰς ἐκεῦϑεν ἤἦλϑεν εἰς τὴν συναγωγὴν ἀντ μρὲν 
αὐτῶν. καὶ ἰδοὺ ἄνϑρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν: καὶ 101, 14,3. 
ῥιφηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες" εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν 
“ἡ)ερασιεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. ὁ δὲ εἶπεν 11 
αὐτοῖς" τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνδρωπος ὃς ἕξει, πρό- 
θατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν 

ο΄ εἰς βόϑυνον, οὐχὶ κοατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; πόσῳ 191, 14,5. 
᾿ς οὖν διαφέρει ἄνϑρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν 
τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. τότε λέγει τῷ 18 
ο΄ ἀνϑρώπῳ᾽ ἔχτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, 
τ΄ καὶ ἀπεκατεστάδη ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη. ἐξελϑόντες 14 0 υ,.6, 
ο΄ δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ, 
᾿ς ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς 15 Μο 8,1--15. 

ο ἀνεχώρησεν ἐχεῖδεν. καὶ ἠκολούϑησαν αὐτῷ πολλοί, 
καὶ ἐδεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, ! καὶ ἐπετίμησεν 16 8,4. 
αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν: ἵνα 1715 45,.--«; 

σπληρωϑῇ τὸ δηϑὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου τὴν 
λέγοντος" 
ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ἡρέτισα, 18 8,11. 

ὁ ἀγαπητός μου ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή µου" 
ο΄ ϑήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, 

"καὶ χρίσιν τοῖς ἔϑνδσιν ἀπαγγελεῖ. 
οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, 19 
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 

κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει . 20 
καὶ λίνον τυφόµενον οὐ σβέσει, 
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 

καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔϑνη ἐλπιοῦσιν. 91 τ 
’ ιά η 5 -- , ς κι 922. 45. 

Τότε προσηνέχδη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς 955 1. ος κυ. 
"αἱ κωφός" καὶ ὀϑεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κω- 1; λα 

ον φὸν. λαλεῖν καὶ βλέπειν.. καὶ ἐξίσταντο πάντες 25 
ἃ, 7) 3 ε ἘΝ 

ας οἵ ὄχλοι καὶ ἔλεγον: μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς 

ο 10 Τ' ϑεραπευσαν 11 Ἡ [εσται] 18 Π' ηυδοκησεν 
᾿ς 99 δ τοτε προσηνεγκαν α. ὁαιμονιζομενον τυφλον κ. κωφον 

16 οχλοι πολλοι 399 τον: -ἰ τυφλον και 
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9,34. 

αν 38, 

15 49,24, 

Μο 9,40. 

Ἡ 6.4.6: 10/96. 
1 3: ὅ,16. 

1, 1910. 
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7.11. 

1901 8. Κατα Μαὺδδαιον 
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99 
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90 

Δαυείδ; οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον" οὗτος 
οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ὃν τῷ Βεελξεβοὺλ. 
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. εἰδὼς δὲ τὰς ἐνϑυμήσεις 
αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς" πᾶσα βασιλεία μερισϑεῖσα 
καὺ” ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
μερισϑεῖσα καὺ” ἑαυτῆς οὐ σταϑήσεται. καὶ εἰ 
ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
ἐμερίσδη" πῶς οὖν σταὺδήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 
καὶ εἰ ἐγὼ. ὃν Βεελζεβοὺλ ἐχβάλλω τὰ δαιμόνια, 
οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ. 
κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. εἰ δὲ ἐν σνεύματι. ϑεοῦ 
ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφϑασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελὺεῖν 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ 
ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν τον καὶ 
τότε τὴν οἰκίων αὐτοῦ διαρπάσει. ὃ μὴ ὧν μετ᾽ 

ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ ἐμοῦ. 
σκορπίζει. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία - 
καὶ βλασφημία ἀφεϑήσεται τοῖς ἀνϑοώποις, ἣ δὲ 
τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεϑήσεται. καὶ 
ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου, 
ἀφεϑήσεται αὐτῷ" ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύ- 
µατος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεϑήσεταν αὐτῷ οὔτε ὃν 
τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. Ἢ ποιήσατε 

᾿ , ᾿ ῃ ἢ 4 5 “ ΣΥΝ 
τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, 
ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν 
αὐτοῦ σαπρόν: ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 
γυνώσκεται. γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασϑε, " ἣ 

᾿ἀγαϑὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισ- 

σεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. ὁ ἀγα- 

δὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαϑοῦ ϑησαυροῦ ἐκβάλλει 

94.97 Ἡ ῬΡεεξεβουλ 29 Τ' ισχυρον, εἰ διαρπαση; : ΒΑ 
81 αφεϑησ. 19: Ὦ -- υμω . 89. ουκ αφεὺ. : Ἡ ου µη 
αφεῦη ος 

9ὔ ιδων κ. 

90 



ΐ ο ορά, καὶ ὁ πονηρός ος ἐκ τοῦ πονηροῦ 

"υσᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνϑρωποι, 
ο ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως" 
ες ο γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωδήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σου καταδικασδήσῃ. 
δι Τότε ἀπεκρίδησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων 

᾿ “καὶ Φαρισαίων λέγοντες" διδάσκαλε, ϑέλομεν ἀπὸ 
τῆς σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 

Ο γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ 
σημεῖον οὐ δοϑήσεται αὐτῇ δἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ 

᾿ς τοῦ προφήτου. ὥσπερ γὰρ ἣν ̓ Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ 
Ἢ ποῦ, κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως 
ἔσταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς 
, τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. ἄνδρες Νινευεῖται 

᾿ς ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν" ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ 

κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. βασί- 
ας νότου ἐγερὺήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς 
γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν: ὅτι ἦλϑεν 
ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαν τὴν σοφίαν 
Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 
Ὅταν δὲ τὸ ἀκάϑαρτον πνεῦμα ἐξέλϑῃ ἀπὸ τοῦ 
᾿ἀνϑρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν 
ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. τότε λέγει" εἰς τὸν 
οἶκόν μου ἐπιστρέψω. ὅδεν ἐξῆλδον"' καὶ ἐλϑὸν 
᾿ εὑρίσκει σχολάζοντα [καὶ] σεσαρώμένον καὶ χεχοσ- 

μημένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεϑ" 
δαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα να πονηρότερα. ἐδρτηῦ, 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ ἡ µήτηρ 
ἡ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες 

ὅ αγαϑα : ἩΤ ιν τα 44 [και]: Τῷ 46 Ἡ ιστηκεισαν 
η γὁ 81 

ντα. πα πραων. ᾿ 1996-46. 

 ϑησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι 86 

Ὁ 7 

58 160,1. 

99 

40 Ίοπα 9.1.9, 

41 Ίοπα δὅ. 

49 1 Ἡμ 10,1 --10. 

48 

44 

45 9 Ῥ 9,20. 

460 46-50: 
Μο 8,81--56. 
1, 8,19.-91. 
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Ι, 9,49. 

Ἢ 8,29. 

- 1-.-28 : 
Μο 4,1--90. 

1, 8,4--18, 

95,50. Μο 4,95. 
ΟἹ, 8,18, 

19,47--18,.56, Κατα Μαὺδαιον 

47 αὐτῷ λαλῆσαι. [εἶπεν δέ τις αὐτῷ" ἰδοὺ ἡ μήτηρ 
σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν δητοῦντές 

48 σοι λαλῆσαι. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι 
αὐτῷ" τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ 

49 ἀδελφοί µου; καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα [αὐτοῦ] ἐπὶ 
τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ εἶπεν: ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου 

60 καὶ οἱ ἀδελφοί μου: ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ 
ὡἡέλημα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός 
μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 

12 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελδὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς 
9 οἰκίας ἔκάϑητο παρὰ τὴν ϑάλασσαν:" καὶ συνήχϑη- 

σαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς 
πλοῖον ἐμβάντα καὺῆσῦαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ 

8 τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ 
ὃν παραβολαῖς λέγων: Ἰδοὶ ἐξῆλϑεν ὃ σπείρων 

4 τοῦ σπείρειν. καὶ ὃν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν 
ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλϑον τὰ πετεινὰ καὶ 

 χατέφαγεν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη 
ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐϑέως ἔξαν- 

6 έτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάϑος γῆς, ἡλίου δὲ ἀνα- 
τείλαντος ἐκαυματίσϑη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίξαν 
ἐξηράνϑη. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνϑας, καὶ 

8 ἀνέβησαν αἱ ἄκανϑαν καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. ἄλλα 
δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, 

9 ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. ὁ 

-α 

10 ἔχων ὦτα ἀκουέτω. Καὶ προσελϑόντες οἱ μα- 
Δ)ηταὶ εἶπαν αὐτῷ: διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς 

1 αὐτοῖς; ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν" ὅτι ὑμῖν δέδοται 
γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 

19 ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. ὅστις γὰρ ἔχει, δοϑήσεται 

[2] ΒΗ -Η 49 [αυτου]: ἢ" --Ἴ' 13,1 τῆς : ΠΤ ΤΥ εχ ᾿ 
9 Ἡ ιστηκει 4 Τ' ηλϑεν, δὲ ελδοντα (5ὔιτε και) ΤΡ τά τὸς 
επνιξαν 11 ειπεν : ΠἩ-- αυτοι | Ἡ οτι ὕμιν 

13,9 ωτα : -- ακουειν, τὲ 48 
82 



ς Κατὰ Μαϑϑαιον 18,18---98, 

αὐτῷ καὶ περισσευϑήσεται" ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ 
ὃ ἔχει ἀρδήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. διὰ τοῦτο ἐν παρα- 18 Ὁὲ 99,8. 

ο βολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν 
᾿ καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν. καὶ ἀνα- 14 19 619.19, 

᾿ς σληροῦταν αὐτοῖς ἣ προφητεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα" 
ἀκοῇ ἀχούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 

καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 
ἐπαχύνϑη γὰρ ἢ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 1ὅ 

καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, 
| . καὶ τοὺς ὀφὺαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν' 

μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφὺαλμοῖς 
καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν 

καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, 
δόξες καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 
ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφδαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ 161, 10/98.54, 

ο τὰ ὦτα [ὑμῶν] ὅτι ἀκούουσιν. ἀμνὴν γὰρ λέγω ὑμῖν 11 
᾿ς ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεδύμησαν ἰδεῖν 

ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ 
οὐκ ἤκουσαν. Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν 18 
τοῦ σπείραντος. Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς 19 
βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὃ πονηρὸς καὶ 

᾿ς ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ" οὗτός 
ο ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη 90 

᾿ς σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ. τὸν λόγον ἀκούων καὶ 
εὐϑὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν" οὐκ ἔχει δὲ 91 

οῥίξαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης 
δὲ ϑλίμεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐϑὺς σκαν-" 
δαλίζεται. ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνϑας σπαρείς, οὗτός 99 6,--8ι. 

᾿ς ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ ον 

᾿ς αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συνπνίγει τὸν Ξ 
λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν 98 

ἐν : 18 Π' συνιοῦσιν 16 [ὑμῶν] 17 7. γαρ | Τ' ἴδαν 

Ἢ 19 οτι οἵο: ινα βλ. µη βλεπώσιν κ. αι. µη ἀπουσωσιν και 
µη συνώσιν µη ποτε επιστρεψώσιν 14 λεγουσαὶ -ἰ- πορευδητι 

τ 

88 ἂ 



18,24- 88, Κατα Μαϑϑαιον 

86--48. 94. 

20 

20 

27 

28 

29 

8,15. 90 

81.82: 
Μο 4.80--.85, 91 
Τ, 18,18.19.. 

Ώπ 4,9.18. 
ἘΦ 17,28; 81,6, 82 

Ῥε 104,12. 

1, 18,20.21. 88 

σολ θα Ων," ας γα ας δα υμδ ἡ 

- 

γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων 
καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ ὃ μὲν 
ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 

Ἄλλην παραβολὴν παρέϑηκεν αὐτοῖς λέγων" 
ὡμοιώϑη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνϑροώπῳ σπεί- 
οαντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγοῷ αὐτοῦ. ἐν δὲ τῷ 
καϑεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦχϑεν αὐτοῦ ὃ ἐχϑρὸς 
καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ 
ἀπῆλϑεν. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν 
ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. προσελϑόντες 
δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ: κύριε, 
οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγοῷ; 
πόδεν οὖν ἔχει ζιζάνια; ! ὃ δὲ ἔφη αὐτοῖς" ἐχδρὸς 
ἄνϑρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ 
λέγουσιν: ϑέλεις οὖν ἀπεχϑόντες συλλέξωμεν αὐτά; 
ὁ δέ φησιν: οὔ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια 
ἐχριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. ἄφετε συναυ-. 
ξάνεσῦαι ἀμφότερα ἕως τοῦ ϑερισμοῦ: καὶ ἐν 
καιρῷ τοῦ ϑερισμοῦ ἐρῶ τοῖς ϑερισταῖς" συλλέξατε 

πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας 

πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συνα- 
γάγετε εἰς τὴν ἀποϑήκην µου. ἀλλ πάσα. ἊΣ 

βολὴν παρέϑηχκεν αὐτοῖς λέγων" ὁμοία ἐστὶν ἣ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν 
ἄνϑρωπος ἔσπειρεν ὃν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ: ὃ μικρό- 
τερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ 
αὐξηϑῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται. 
δένδρον, ὥστε ἐλϑεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ κατασκηνοῖν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ͵ ἊἌλλην. 
παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς" ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία δ: 
τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 

38 Ἡ-- δουλοι | Τ' λεγουσιν αὐτῷ 80 εως: Ῥ µεχοι, - τ 
Ὦ αχοι οἱ µεχοι | Ἡ [εις] | 46 συναγετε δδ Η [ελαλησ. - 
αυτοις] 

81 παρεὺ. 1 ελαλησεν οι ο δ: 

94 



ος Κατα Μαὺδδαιον 18,84- -4ὔ. 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώϑη ὅλον. 
ο. Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς 84 Μο «99.51. 
τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει 
αὐτοῖς" ὅπως πληρωϑῇ τὸ δηϑὲν διὰ τοῦ σρο- 88 Τε 18,3, 
φήτου λέγοντος " 

ἀγοίξω ἐν παραβυλαῖς τὸ στόμα µου, 
ἐρεύξομαι χεχρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς. 

Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλϑεν εἰς τὴν οἰκίων. 86 51--.0. 
Καὶ προσῆλϑαν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ λέγοντες" 

᾿ διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων 
τοῦ ἀγροῦ. ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν: ὃ σπείρων 87 

τα "τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνδρώπου: ὃ 881 κ 8,9. 
'. δὲ ἀγρός ἐστιν ὃ κόσμος" τὸ δὲ καλὸν σπέριια, 
ο΄ οὗτοί εἶσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας" τὰ δὲ διξάνιά 

εἶσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, ὁ δὲ ἐχδοὸς ὁ σπείρας 89 
᾿ς αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος" ὃ δὲ ϑερισμὸς συντέλεια 

αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ ϑερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. ὥσπερ 40 
οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, 

᾿ οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἀποστε- 41 τ δι Ὧν, 
-λεῖ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, τ,5. 
καὶ συλλέξουσιν ἔκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα 

᾿ς τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρός" 42 8,13. 

᾿ ἐκεῖ ἔσται ὃ κλαυὑμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὁὀδόν- 
τού τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἔν 48 νὰ 19/8. 

τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα 
᾿ς ἀκουέτω. Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ο ον 

ϑησαυρῷ κεχρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγοῷ, ὃν εὑρὼν ἄν- 
ϑοωπος ἕ ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει 
"καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν 
ὀχεῖνον. Πάλυν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 45 

86 δια: 81. Ησαιου δ6ό Τ' προσηλῦον | διασαφ.: 
“φρασον 44 2- παντα 

84 ουδεν: ουκ ΄ ἃδ καταβολ.: - κοσμου 44 ανϑῳ. 1 τις ἐν ἊΝ 
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19.46- 57, Κατα Μαδδαιον 

Ῥχο δ8.10.14. 46 

9919,10. 47 
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95,85, 49 
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51 

65 

Μο. θ.1--6. 

1, 415--80. 564 βολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐχεῖθεν. καὶ ἐλδὼν εἰς 
δη 11 
19,1; 96,1. 

ὄδ 

Φ 1,156.89. 86 

Ψ 44. 57 

-- 

οὐρανῶν ἀνϑοώπῳ ἑἐμπόρῳφ ζητοῦντι καλοὺς µαρ-. 
γαρίτας' εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην 
ἀπελϑὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν 
αὐτόν. Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν σαγήνῃ βληδείσῃ εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ 
ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ:' ἣν ὅτε ἐπληρώϑη 
ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καϑίσωντες 
συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω 
ἔβαλον. οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" 
ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονη- 
οοὺς ἐχ μέσου τῶν δικαίων, καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς 
εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός" ἐκεῖ ἔσται ὃ κλαυυὑμὸς 
καὶ ὁ βουγιὸς τῶν ὀδόντων. Συνήκατε ταῦτα | 
πάντα; λέγουσιν αὐτῷ" ναί. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" 
διὰ τοῦτο πᾶς γραιμιατεὺς μαϑητευϑεὶς τῇ βασι- 
λείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνϑοώπῳ οἶκο- 
δεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ ϑησαυροῦ αὐτοῦ 
καινὰ καὶ παλαιά.: 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παρα- 

τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συνα- 
γωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐχπλήσσεσϑαι αὐτοὺς καὶ λέγειν" 
πόὺεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; " οὐχ 
οὗτός ἔστιν ὃ τοῦ τέχτονος υἱός; οὐχ ἣ μήτηρ 
αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; καὶ 
αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; 
σόϑεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; ὶκαὶ ἐσκανδαλίξοντο 
ὃν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" οὐκ ἔστιν 
προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ 

46 ᾱξ-- ανθρωπω 68 ειπεν: Ὦ λεγει δῦ Ἰωσὴφ : Ὡΐ 
Ἰωσῆς εί Ιωαννης δ7 τη 19 : ἩΤ-|- ιδια 

46 πεπρακ. : επώλησεν 48 καλλιστα 49 αιώνος ! χοσ- 
μου δ1 ναι: -ἰ κυριε δ4 ἢ :ὉῬΥ πᾶσα 
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ο τς Κατα Μαϑϑαιον 13,Ὸ68.14,14, 

οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις 58 
σολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὃ τε-14. ορ 
τραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν ὃ τί 9,1.-Ὁ: 

᾿ς αὐτοῦ" οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὃ βαπτιστής" αὐτὸς ος 
 ἠγέρδη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνά- 

ὕεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας 8 11. 
τὸν Ἰωάννην ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέϑετο διὰ 

ο Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ 
ο αὐτοῦ' ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ" οὐκ ἔξεστίν 4 τιν 186. 

σον ἔχειν αὐτὴν. καὶ ϑέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ὅ 51,56. 
ἐφοβήϑη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ 6 

᾿ς δυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν 
τῷ Ἡρῴδῃ, ὅϑεν μεϑ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ τ 

ς δοῦναν ὃ ἐὰν αἰτήσηται. ἡ δὲ προβιβασϑεῖσα 8 
ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς: δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ 
πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. καὶ 9 
᾿λυπηϑεὶς ὃ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρχους καὶ τοὺς 

᾿ς συναναλειμένους ἐχέλευσεν δοϑῆναι, καὶ πέμψας 10 119. 
᾿ς ἀπεχεφάλισεν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. καὶ ἠνέχϑη 11 
ο ἡ χεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόϑη τῷ κορασίῳ, 
᾿ς καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς. καὶ προσελϑόντες 12 

οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔϑαψαν αὐτόν, 
καὶ ἑἐλδόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. Ἀκούσας 48. 18. 21. 
δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς 1 ομθ--τ. 

ο΄ ἔρημον τόπον κατ ἰδίαν: καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ο ώειὰ 
"ἠκολούῦθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. Καὶ 14 9,80. 

᾿ς ἐξελϑὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσϑη ἐπ᾽ 
“αὐτοῖς καὶ ἐδεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 

ΔΎ ἃ 

14,8 Τ' [Φιλιπποῦ]ῖ 4 Ἐ-- ο 7 Ἡ μετὰ 18 ὯΤ' πεζοὶ 

᾿ς 8 τὰς απιστιας 14,239 ο βαπτ. : -ἰ ον εγω απεκεφαλισα 
6η ϑυγατ. αυτου Ἠρωδιας 8 -- επι πινακι 9 ελυπηδη, 
δια ὃε 19 σώμα . 
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2 Ἐξ 4,44. 

22--386: 
Μο 6,46--δ6. 
ὅ 6.15--91. 

Ἡ 6131 9,18, 

1, 94,81. 

ν 

14,16---97, Κατα Μαϑϑαιον 

15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλϑαν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
λέγοντες: ἔρημός ἐστιν ὃ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη 
παρήλῦεν' ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελϑόντες 

ἫΣ μα 

16 εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὃ 
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελ- 

17 ϑεῖν: δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν. 
αὐτῷ" οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ 

18 δύο ἰχϑύας. ὁ δὲ εἶπεν: φέρετέ µοι ὧδε αὐτούς. 
19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλυϑῆναιν ἐπὶ τοῦ 

χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο 
ἰχϑύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν, καὶ 
κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαϑηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ 

90 μαϑηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 
ἐχοοτάσϑησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασ- 

21 μάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσϑίοντες 
ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν ὀ 5 ἃ Ψ 3 

99 καὶ παιδίων. “Καὶ [εὐδέως] ἠνάγκασεν τοὺς 
μαϑητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν 

28 εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. καὶ 
ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ 
ἰδίων προσεύξασϑαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος 

94 ἦν ἐχεῖ. τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς ϑαλάσσης κ. 
ἦν βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἔναν- 

ὁ 

οῦ τίος ὃ ἄνεμος. τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυχτὸς 
ἦλϑεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. 

96 οἱ δὲ μαϑηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης 
περιπατοῦντα ἐταράχϑησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά 

27 ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔχραξαν. εὐδὺς δὲ 
"ἐλάλησεν [ὁ Ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων: ϑαρσεῖτε, ἐγώ 

15 Τ' προσηλδον | πΈ παρηλϑεν ηδη” απολ. ουν τους 
16 1 -- Ιησους 19 Ὦ και εκελευσεν ... καὶ λαβων 
99 [ευϑεως] : Ἠ -ἸἼΤ | 5 -τ-᾽ τοῖθ 94 μεσον... ην: δ σταδιους 
πολλους απο ος γης Ὁ κν 96 οι δὲ μαὺ. ιὸ.: Τ' ιδοντες 
δε ϱ7 [ο ]ησ.] : 

19 τους «χορτους 
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Κατα Μαϑϑαιον. 14,58.ὄ 1,6. 

οδἰμυ" μὴ φοβεῖσϑε. ἀποκριδεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος 28 
εἶπεν" κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν µε ἐλδεῖν πρὸς 
σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὃ δὲ εἶπεν" ἐλδέ. καὶ καταβὰς 99 
ΑΘ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ 
ὕδατα καὶ ἦλϑεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.. βλέπων δὲ 80 
τὸν ἄνεμον ἐφοβήϑη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζε- 

οσϑαι ἔκραξεν λέγων" κύριε, σῶσόν µε. εὐϑέως δὲ 81 5.50. 
᾿ς ὁ Ἰησοῦς ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ 
᾿ς λέγει αὐτῷ" ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; " καὶ ἀνα- 89 

βάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
οἱ δὲ ὃν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες" 88 

᾿ς ἀληϑῶς ϑεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον 84 
᾿ ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν 80 

᾿ς οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην 
ΕΠ περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάν- 

᾿ τὰς τοὺς κακῶς ἔχοντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 86 οι. τ, 619. 

ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ" καὶ ὅσον ἥψαντο διεσώϑησαν. 
ΡΠ. Τόρε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἢ μέ τι. 38. 

᾿ Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες" διὰ τί οἱ 9 νῖι 4 
ς µαδηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν αλλ, 
-..πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας ὅταν 
᾿ς ἄρτον ἐσθίωσιν. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 8 
ο διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ 

᾿ς τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί" ὃ κακολογῶν τι δ 10. 

πατέρα ἢ μητέρα ϑανάτῳ τελευτάτω" ὑμεῖς δὲ ὅ 
᾿ λέγετε" ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί" δῶρον 

ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληὺῆς, οὐ μὴ τιμήσει τὸν ϐ 

"πατέρα αὐτοῦ" καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ 

τς 98 Ἡ αυτω ροβὺ ειπεν 99 και ηλϑ. : ἈΒ ελδειν 
84 Ἡ ηλϑαν 86 Ἡ [αυτον] 15,2 ειπεν : Τ ενετειλατο 
λέγων 6 αυτου : Τ-- η τὴν µητερα αυτου.  λογον: 
1 νομον 

3 90 ανεµον: -[- ἰσχυρὸν 84 -- εις | Γεννησαρ ἴΌ,1 απο: 
6 ου : ΡΥ ουδεν εστιν οἵ και | τον νομον : την εντολην 



16 29,18. 

19.84, 1 Τ' 4,4, 

98154. 1, 6,89. 
Β 5119. 

απ 8,31, 

21--28 : 
Μο Τ154--80. 

10,7---99. Κατα Μαϑϑαιον. μι 

7 δεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. ὑποκριταί, καλῶς 
ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων" 

8 ὁ λαὺὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ, 
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ: 

9 μάτην δὲ σέβονταί µε, 
διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνϑρώπων. 

10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς" 
11 ἀκούετε καὶ συνίετε" οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα 

κοινοῖ τὸν ἄνϑοωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ 
12 τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνϑρωπον. Τότε 

προσελδόντες οἱ μαϑηταὶ λέγουσιν αὐτῷ" οἶδας 
ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδα- 

18 λίσϑησαν; ὃ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν" πᾶσα φυτεία 
ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὃ οὐράνιος ἐχριζω- 

14 ϑήσεται. ἄφετε αὐτούς" τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ τυ- 
φλῶν' τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότερον 

16 εἰς βόϑυνον πεσοῦνται. Ἀποκριδεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
16 εἶπεν αὐτῷ φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν. ὃ δὲ 
17 εἶπεν: ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἔστε; οὐ νοεῖτε 

ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν 
18 κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; τὰ 

δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας 
19 ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνϑοωπον. ἐκ γὰρ 

τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, 
µΜοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαοτυρίαι, βλασ- 

90 φηµίαι. ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνϑοω- 

πον τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
ἄνϑοωπον. 

91 Καὶ ἐξελδὼν ἐκεῖδεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς 
9259 τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χανα- 

ναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελδοῦσα ἔχραξεν 

14 Ὦ Ἐ οδὑηγοι εισιν τυφλοι | τυφλῶν : [ἢ] -δῷ 23 ἈΤ' 
εχραξεν 

8 απεχει : εστιν 11 οὐ : -- παν | κοιωνει οἷο 
14 αυτους : τους τυφλους 17 ουπω Σ 
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λέγουσα" ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυείδ: ἡ ϑυγάτηρ 
µου κακῶς δαιμονίξζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεχρίϑη 
αὐτῇ λόγον. καὶ προσελϑόντες οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες: ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι 

“ χράζει ὄπισϑεν ἡμῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" 
ο οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολω- 

᾿ς λόα οἴκου Ἰσραήλ. ἡ δὲ ἐλϑοῦσα προσεχύνγει 
αὐτῷ λέγουσα: κύριε, βοήϑει μοι. ὃ δὲ ἀποχρι- 

ο εὶς εἶπεν" οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον 
“τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπεν" 

τς γαί, κύριε" καὶ γὰρ τὰ χυνάρια ἐσϑίει ἀπὸ τῶν 
ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν 

κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριδεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτῇ ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις" γενηϑήτω 
σοι ὡς ϑέλεις. καὶ ἰάδη ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ 
τῆς ὥρας ἐκείνης. 

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖδεν ὁ Ἰησοῦς ἤλϑεν παρὰ 
τ΄ τὴν ϑάλασσαν τῆς Ιαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ 

ὄρος ἐκάϑητο ἐκεῖ. καὶ προσῆλϑον αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοὺ ἔχοντες μεϑ'᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, 
κωφούς, κυλλούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔριφαν 
αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ: καὶ ἐϑεράπευσεν 
αὐτούς: ὥστε τὸν ὄχλον ὑαυμάσαι βλέποντας 
κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς καὶ χωλοὺς 

συεριπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ ἐδό- 
ξασαν τὸν ϑεὸν Ἰσραήλ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλε- 
σάμενος τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ εἶπεν" σπλαγχνίξομαι 
ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν 
μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν" καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 
᾿γήστεις οὐ ϑέλω, μή ποτε ἐκλυϑῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ 
λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαδηταί' πόϑεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ 

᾿ς 99 Ἡ Όιε 396 εστ. καλ. : Τ' εξεστιν 37 Ἡ [γαρ] 80 Ἡ χωλ. 
κυλλ. τυφλ. κωφ. : ἢ 1 | ὮἩ ερρυραν 81 Ὦ τους οχλους | 

᾿ς ᾿λαλοῦυντ. : Ὦ ἀκουοντας | δῖ-ὖ- κυλλους Όγιεις | ἈΤ' δδοξαζον 
ο δ2 Ἡ [ηδη] | Τ νηστις 

δ0 παρα : υπο | αυτους 29: -- παντας 
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1--12: 
Μο 6011 --51. 

19,88. 

1, 19/54--56. 

11,4. 

Ίοπα 2,1. 
12.89.40. 

τω 194 

6,80. 

1094-16... Κατα Μαϑϑαιν 

84 ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; καὶ 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ ὁ 

86 δὲ εἶπον" ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχϑύδια. καὶ παραγ 
86 γείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν ! ἔλαβεν 

τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχϑύας καὶ εὐχαρι- 
στήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαϑηταῖς, οἱ δὲ 

97 μωϑηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 
ἐὀχορτάσϑησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων 

88 ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. οἱ δὲ ἐσϑίοντες. 
ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ - 

89 παιδίων. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ 
πλοῖον, καὶ ἦλϑεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν. 

10. Καὶ προσελϑόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδου- ώς 
χαῖοι πειράξοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἓχ 

ϱ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς" [ὀψίας γενομένης λέγετε". εὐδία, 

8 πυρράζει γὰρ ὃ οὐρανός" καὶ προΐ" σήμερον χειμών, 
πυρράζει γὰρ στυγνάξων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσ- - 
πον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ 

4 σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασδε;] γενεὰ πονηρὰ 
καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ 
δοϑήσεταν αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ 

δ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλϑεν. Καὶ ἐλϑόντες ΘῈΣ 
μαϑηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάϑοντο ἄρτους λαβεῖν. 

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ὁρᾶτε καὶ προσέχετε 
ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 

7 οἱ δὲ διελογίζοντο ὃν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἄρτους 
8 οὐκ ἐλάβομεν. γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" τί δια- 
λογίξεσῦε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ 

84 Ἡ ειπαν 87 Ἡ σφυριδας 88 ησαν : Ὦ- ὡς | ὯΤ' ΩΝ 

παιδ. κ. γυναικ. 16,1 Ἡ [οι | ἈΤΈ επηρώτων 3.8 Η 
[οψιας ... δυνασδε.] ὅ Ὦ λαβειν αρτους 

ὁδ.δ6 παραγγειλας ... ελαβεν : εχελευσε ... και λα- α 
βων 89 Μαγδαλα(ν) 16,8 ουρανος : αηο | : Ῥτ υπο- 
χοιται | δοχιμαζετε υἱ συνιετε 4 --- και λογο ο 
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Κατα Μαῦϑαιον 10,9---91, 

᾿ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε 9 14..1τ-.91. 
τ ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους χοφίνους 
ἐλάβετε; οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχι- 10 τ5,34--88. 
 λίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε; πῶς οὐ νοεῖτε 11 

ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ 
"τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. τότε 19 

ς συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης 
᾿ς [τῶν ἄρτων], ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων. 
ο΄ λϑὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας 18 ο ο 
᾿ τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ λέγων: 1, 9,.8-1.. 
τίνα λέγουσιν οἱ ἄνϑροωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ 
᾿ὠνϑοώπου; οἱ δὲ εἶπαν" οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν 14 14,5. 11.10..0ῦὺ 

βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλείαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν 
ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. λέγει αὐτοῖς" ὑμεῖς δὲ τίνα 1 
μὲ λέγετε εἶναι; ἀποκρυϑεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν" 160 6.60. 

᾿ς σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος. ἀπο- 11 ἃ 1µ5.10. 
κριδεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ µακάριος εἶ, 

᾿ς Σίμων Βαριωνᾷᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκά- 
᾿ς Λυψέν σοι ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
3 κάγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ 18 5 1,45. Ὁ 3,50. 
τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ 
-.. πύλαι ὧδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. δώσω σοι 19 ι8,ε, 
᾿ς τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν 
᾿ δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

"καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ὃν 
᾿ς τοῖς οὐρανοῖς. τότε διεστείλατο τοῖς μαϑηταῖς 20 11,9. 
ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ Χριστός. 

᾿ 4 ὲ Ἶ 21--28: 
Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μναϑϑη- 21 Μο 8,51--9,.. 

ὩΣ - ο... - σ.Α ᾽ ε / » ος 1, 9)22--οτ. ο 
ταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελ ο. 

τὴν Ὦ 

ΠΤ 8 εχετε: ΤΠ ελαβετε 10 Ἡ σφυριδας 19 [των αρτων]: Β.; 
᾿ς Ττων Φαρισαιων και Σαδδουκαιων 17 Ἡ [τοις] 20 διεστειλ. : 
δὲ επετιµησεν 31 ]ησ. : Τ ϱτο, Ἠ- ἄριστος, Ὠΐ [ο] [ησ. εἰ --- τ᾿ 

μα 18 τινα : Ἔ µε 16 σωξοντος 17 βαρ Ίωνα 19 ρΥ 
᾿ς χαὺ | σοι δωσω 
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16,29. 17,4. Κατα Μαύϑαιον 

ὑδεῖν καὶ πολλὰ πωϑεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ γραμινατέων καὶ ἀποχτανϑῆναν καὶ 

90 τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερϑῆναι. «καὶ προσλαβόμενος 
αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων" 

98 ἵλεώς σοι, κύριε: οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. ὃ δὲ 
στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ: ὕπαγε ὀπίσω µου, 
σατανᾶ: σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ 

10,88.89.94. τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνϑρώπων. Τότε ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ: εἴ τις θέλει 
ὀπίσω µου ἐλὺεῖν, ἀπαρνησάσὺδω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 

95 τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουδείτω μοι. ὃς γὰρ 
ἐὰν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" 
ὃς δ᾽ ὧν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεχεν ἐμοῦ. 

49.26 εὑρήσει αὐτὴν. τί γὰρ ὠφεληϑήσεται ἄνϑοωπος, 
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον χερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν 
αὐτοῦ ζημιωϑῇ; ἢ τί δώσει ἄνϑρωπος ἀντάλ- 

ἼΩΥ λάγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
15. ἀγνϑρώπου ἔρχεσὺὰι ἂν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ 
10,38. 98 κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν 

τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μυιὴ γεύσωνται 
Δαγνάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου 
ἐοχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

σος 1 Καὶ με ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὃ Ἰησαῦς 
1, 98-80. τὸν []έτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ 
9 Ρ 1416-18. 9 ἰδίαν. καὶ μετεμορφώϑη ἔμπροσϑεν αὐτῶν, καὶ 

ἔλαμφψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ 
8. ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. καὶ ἰδοὺ 
ὥφϑη αὐτοῖς Μωῦσῆς καὶ Ἡλείας συνλαλοῦντες 

4 μετ᾽ αὐτοῦ. ἀποκουϑεὶς δὲ ὁ [Πέτρος εἶπεν τῷ 
Ἰησοῦ: κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" εἰ 

99 Ὦ Π. λεγει αὐτῶ επιτιµων 94 Η [ο] 17,1 Ιακωβ. : Ὦ ΤΥ τον | 

91 μετα τρεις ημερας, τέ 17,38 96 ὠφελειται 97 τα 
εργα 17,1 κατ᾽ ιδιαν : λιαν 

44 



θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ 
᾽αμωῦσεῖ μίαν καὶ Ἡλείᾳ μίαν. ἔτι αὐτοῦ λα- 
λοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, 
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἔκ τῆς νεφέλης λέγουσα: οὗτός 

. ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα" 
 ἀχούετε αὐτοῦ. καὶ ἀκούσαντες οἱ μωαϑηταὶ ἔπεσαν 

᾿ς ἐπὶ ποόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήϑησαν σφόδρα. 
καὶ προσῆλϑεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν 

εἶπεν" ἐγέρϑητε καὶ νὴ φοβεῖσϑε. ἐπάραντες δὲ 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν 
Ἰησοῦν μόνον. Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ 
ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων" μηδενὶ 
εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑοώπου ἐκ 
νεκρῶν ἐγερϑῇ. Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ 
λέγοντες" τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν 
δεῖ ἐλδεῖν πρῶτον; ὃ δὲ ἀποκοιδεὶς εἶπεν" 'Ἠλείας 
μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα" λέγω δὲ 
ὑμῖν ὅτι Ἡλείας ἤδη ἦλϑεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν 
αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠϑέλησαν" 
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνὑρώπου μέλλει, πάσχειν 

ὑπ᾽ αὐτῶν. τότε συνῆκαν οἱ μαϑηταὶ ὅτι περὶ 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

Καὶ ἐλϑόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλϑεν αὐτῷ 
"ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων" κύριε, 
ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς 

πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ 
πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν 
τοῖς μαϑηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήϑησαν αὐτὸν 
ἡἁεραπεῦσαι. ἀποκριδεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν" ὦ 

πρ Ανν 

ο 4Ἡσκηναςτρεις δΗ φωτωη 8 τον: δέαυτον 9 εγερδη : 
ο Ἡ αναστη 19 Τ αλλ 19.18 ουτως ... αυτών. τοτε... 
αὐτοῖς : Ἡ' τοτε... αὐτοις. ουτως .., αυτων. 1 πασχει: 
δὲ εχει 17 Ἡ [τοτε] αποκριδεις ο 

77 ερχεται ΣΕ πρῶτον 16 πολλαχις 1 ενιοτε 17 απιστος ! 
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᾿ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεὺ᾽ 

ΠΕ Κατα Μαϑϑαιον όση 

ϐ δ1Π. 

ϱ 160, 

10 11,14. ΜΙ 8.98, 

11 

19 149.10. 

1591, 1,17. 

14-- οί: 
14 Νο 9,14--99, 

1, 9,81--45, 
16. 9 

16 

17 τι 85,6. 



10,1. 

91191. Ἰ, 1116. 

99.98: 
Μο 9,80--89, 
1, 9, 48--46. 

16.91. 

Έκ 80,18. 

17,18----97, Κατα Μαϑϑαιον το. : τς δε 

Σά ώς ΥΓ ο ν Ον η 
ον 5 α νο 

ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ -- 
18 μον αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς, 

καὶ ἐξῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ὄἔϑερα-. 
19 πεύϑη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσ- 
-ελϑόντες οἱ μαϑηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἴπον" 

90 διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήϑημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ 
λέγει αὐτοῖς" διὰ τὴν ὀλιωοπιότίαν ὑμῶν: ἀμὴν 
γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινά-. 
σεῶς, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ' μετάβα ἔνϑεν ἐκεῖ, 
καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

2 

99 2Συστρεφομµένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν 
αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνὑθρώπου 

98 παραδίδοσϑαι εἰς χεῖρας ἀνϑρώπων, καὶ ἀπο- 
κτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερϑήσεται. 
καὶ ἐλυνήθήσαν σφόδρα. ει 

94: Ἠλδόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσήλ- ο. 
ον οἱ τὰ δίδραχ[ια λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ 
εἶπαν" ὃ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 

90 1 λέγει ναί. καὶ ἐλϑόντα εἰς τὴν οἰκίαν προ- - 
έφϑασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων: τί σοι δοκεῖ, 
Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβά- 
ψουσίν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ 

90 ἀπὸ τῶν. ἀλλοτρίων; δἰπόντος δέ: ἀπὸ τῶν αλλο. 
τρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" ἄραγε ἐλεύϑεροί εἰσιν 

27 οἱ υἱοί. ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωµεν αὐτούς, πο- 
οευθεὶς εἰς ϑάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν 
ἀναβάντα πρῶτον ἰχϑὺν ἄρον, καὶ ἀνοίξας τὸ 
στόμα αὐτοῦ δύρήσεις στατῆρα" ἐκεῖνον λαβὼν δὸς. : 
αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

- ὦ Ἐὀ 

19 Ἡ ειπαν 91 Ἡὶ Β [τουτο ὃε το γενος ουκ εκπο- 
οευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια.] 38 εγερῦ. : Ὦ ́ ανα- 
στήσεται 94 Τ-- τα 20 96 ὮΤ εισελδοντα | τ πρύσα 
97 ὯΤ' σκανδαλιζωμεν 

90 απιστιαν 399 αυτων δὲ αναστρεφοµενων 388 -- ἔθος : 
ελ. σφ. ο. 
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2 ὍΣ λέγοντες" τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασι- 
ΩΣ πὰ τῶν οὐρανῶν; καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον 

᾿ς λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησϑε ὡς τὰ 
᾿ς σαιδία, οὐ μὴ εἰσέλϑητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ 

παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὃ μείζων ἐν τῇ βασι- 
-'.λείᾳ τῶν οὐρανῶν. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ὃν παιδίον 
τ τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται" ὃς δ᾽ ἂν 
-''.. σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόν- 

των εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασὺῇ μύλος 
"ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισὺῇ 
ὃν τῷ πελάγει τῆς Ναλάσσης. Οὐαὶ τῷ κόσινῳ 

᾿ς ἀπὸ τῶν σκανδάλων" ἀνάγκη γὰρ ἐλδεῖν τὰ σκάν- 
᾿ς δαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνδρώπῳ δι οὗ τὸ σκάνδαλον 

᾿ς ἔρχεται. Ηἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὃ πούς σου 
᾿ σχανδαλίζεν σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 
καλόν σοί ἔστιν εἰσελϑεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ 

᾿ χολόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληϑῆναι 
τ΄ εἷς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. καὶ εἰ ὁ ὀφϑαλμός σου 
᾿ς σχανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 
᾿ καλόν σοί ἐστιν μονόφϑαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελϑεῖν, 
. ἢ δύο ὀφϑαλμοὺς ἔχοντα βληϑῆναι εἰς τὴν γέενναν 
τοῦ πυρός. Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 
“μικρῶν τούτων: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι 
αὐτῶν ὃν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσ- 
΄ ὠπον τοῦ πατρός µου τοῦ ὃν οὐρανοῖς. Τί ὑμῖν 
τα δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνϑρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα 
καὶ σπλανηϑῇ ὃ ὃν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει. τὰ ἐνενήκοντα 
ἐς ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευϑεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 

: .1 εκεινη : Ὦ-- δὲ 7 γαρ: ΞΕ εστιν 10 εν ουρανοις 
19: Ἡ [εν τω ουρανω] 11 Ώ" ηλδεν γαρ ο υιος του ανδρωπου 
σῶσαι το απολῶλος. 19 αφησει: ΤΠ αφεις αἱ -- και 

1 ωρα: ημερα 8 αυτον: αυτα | βλ. εις την γεενναν 
Οὐ πυρὸς 10 τουτῶν : -[- των πιστευοντώὠν εις εµε 
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Κατα Μαϑϑαιον ο΄ 18,.--.8. 

“Ἣν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλὺδον οἱ μαδηταὶ τῷ ἃ 

2 

. 

6 

6 

Μο ᾿ ἘΣ ΕΣ 
1, 9, 48.-48. 

᾿ ἕστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν ! καὶ εἶπεν: ἀμὴν 8. τομ. 

10,40. Φ 15/90. 

1, 17119. 

10 Η 1,14. 

12 12--14: 
1, 1ὅ,4--ἴ, 



ΤιΥ 19,17. 
1, 17,)8, αὶ 6,1. 

θὲ 19,18. 

1 Κ ὅ,18. 

16.19. 
1 90:98. 

Μο 1194. 

98.90. 

1, 11.4. 

18/19---94, Κατα Μαϑϑαιον 

19 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

24 

χαὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα. 
τοῖς μὴ πεπλανημένοις. οὕτως οὐκ ἔστιν ϑέλημα 
ἔμπροσὺεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα 
ἀπόληται ὃν τῶν μικρῶν τούτων. Ἐὰν δὲ. 
ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν 
μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, 
ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σου: ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, 
σαράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος 
δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταϑῇ πᾶν ῥῆμα: ἐὰν δὲ 
παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ: ἐὰν δὲ καὶ 
τῆς ἐχκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὃ 
ἐϑνικὸς καὶ ὃ τελώνης. Ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα 
ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ὃν οὐρανῷ, 
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα 
ἐν οὐρανῷ. Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο 
συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς 
σράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς 
παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. οὗ γάρ 
εἶσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, 
ἐκεῖ εἶμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. Ξ 

Τότε προσελϑὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ" κύριε, 
ς 

σσοσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ 
ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" 
οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκον- 
τάκις ἑπτά. Διὰ τοῦτο ὡμοιώϑη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρωνῶν ἀνϑρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ϑέλησεν συνᾶραι 
λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου. δὲ 
᾿αὐτοῦ συναίρειν, προσήχϑη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης 

14 υμων : δὲ μου 16 σου : Π σεαυτου | Ὦ ετι ενα ἢ 
δυο μετα σου 17 Ὦ, ειπε 19 [αμην] : ἢ; -, | Τ' συμ- 
φωνησουσιν 80 ἈΠ ουκ εἰσιν γαρ δυο η τρεις συνηγμένοι 
εις το εµον ονομα, παρ οἱς οὐκ ειμὺ εν μεσω αυτων, 
21 αὐτῷ 191 [Η] 94 Π' προσηνεχδη | Ἡ αὐτῶ εις 

16 αμαρτ.: -Ἐ εις σε 16 -- μαρτυρῶν 
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ο τος Κατα Μαϑϑαιον 1805-19), 

“μυρίων ταλάντων. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀπο- 96 
δοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραϑῆναι καὶ 

τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέχνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, 
καὶ ἀποδοῦῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει 96 
αὐτῷ λέγων: μακροὺύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα 

“ἀποδώσω σοι. σπλαγχνισδεὶς δὲ ὃ κύριος τοῦ 97 
δούλου ἐχείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον 

ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελδὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν 98 
ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν 

δηνάρια, καὶ χρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων" 
ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὃ σύνδουλος 99 

αὐτοῦ παρεχάλει αὐτὸν λέγων: μακροϑύμησον ἐπ᾽ 
ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. ὃ δὲ οὐκ ἤϑελεν, ἀλλὰ 80 
ἀπεχϑὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ 
τὸ ὀφειλόμενον. ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ 81 

τὰ γενόμενα ἐλυπήϑησαν σφόδρα, καὶ ἐλϑόντες 
᾿ς διεσάφησαν τῷ χυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 

τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὃ κύριος αὐτοῦ λέγει, 89 
αὐτῷ" δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην 
ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε' οὐκ ἔδει καὶ 88 
σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 
καὶ ὀργισϑεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν 84 ορο, 
τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλό- 

μενον. Οὕτως καὶ ὃ πατήρ µου ὃ οὐράνιος 88 6,.4.16. 
σουήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ. 
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 

ς 1-9: 

: Καὶ ἐγένετο. ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 0 Ἠο 101-13. 
Ρο 

τούτους, µετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλδεν . ιδ, «5,1. 
εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

ι 96 εχει : Τ' ειχεν 96 δουλ. : ΤΡ εκεινος 37 Ἡ [εχεινου] | 
ς Ἡ ὃδανιον 81 γενομ. 19 : Τ' γινοµενα 81 Π [ου] | οφειλ.: 
ο τ - αὐτῷ 

κ 94 µυριων : πολλων 96 Λεγ. "ΧΕ κυριε 98 αποῦ. : --- 

84 -- παν 86 επουρανιος | υμῶν": τα παραπτωµατα 
"αυτων 19.1 ετελ. : ελαλήσεν 
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19,5. 18. Κατα Μαῦϑαιον 

6,81.82. 

απ 1,7. 4 γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; ὁ δὲ ἀπο- 

απ 994. 

ἘΣ 8,81. 

1 Καὶ 1,10.11. 

Ῥέ 94,1. 

1, 16,18, 

ἘΠ ΤΊ: 

18--15: 
Μο 10,18--16. 

1, 18.16--1Τ. 

9 

ὃ 

ὄ 

10 

11 

19 

18. 
- χεῖρας ἐπυϑῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται" οὗ δὲ μαϑῦη- 

καὶ ἠκολούϑησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ὀδερά- 
πευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. Ἶ 

Καὶ σροσῆλϑον αὐτῷ Φαρισαῖοι τος ᾿ 
αὐτὸν καὶ λέγοντες: εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαν τὴν 

κρυϑεὶς εἶπεν" οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς | καὶ εἶπεν Ὁ 
ἕνεχα τούτου καταλείψει ἄνϑρωπος τὸν πατέρα 
καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληϑήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, 
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; ὥστε οὐκέτι 
εἰσὶν δύο ἀλλὰ σάρξ μία. ὃ οὖν ὁ ϑεὸς συνέζευξεν, 
ἄνϑρωπος μὴ χωριζέτω. λέγουσιν αὐτῷ: τί οὖν 
Μωῦσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ 
ἀπολῦσαι; λέγει αὐτοῖς: ὅτι Μωῦσῆς πρὸς τὴν - 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς 
γυναῖκας ὑμῶν: ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.  - 
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται. ο 
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαδηταί: δἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία 
τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει. . 
γαμῆσαι. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" οὐ πάντες χωροῦσιν. “πὰ 
τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. εἰσὶν γὰρ. σν 
εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήϑησαν. Ἢ 
οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν - 
ὑπὸ τῶν ἀνϑοώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες. τ: 
εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἢ 
ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. να. 

Τότε προσηνέχῦησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς 

κ. 

ὃ Ἡ προσηλδαν | αυτω: Τ-ί- ου 4 ΗΒ κτισας | Τ' αυτούς; 
ὅ Τ' µιαν. 7 απολυσαι: Ὡ-- αυτην ' 8 Η αυτοις οτι Μ. - 
9 Ἡ-- οτι | µη επι... µοιχαται : Ὦ παρεκτος Λλογου πορ- να 
νειας, ποιει αυτην μοιχευϑηναι, και ο απολελυµενην όμησοο, τπτ 
µοιχαται 11 Ἡ-- τουτον 

8 εξεστιν : Ἢ ανδοωπω 6 συνεζ. : --- εις εν 6 οὐκ ᾿ 
εγενετο 10 ανϑρ. : ανδρος ΩΝ 
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τα Κατα Μαϑϑαιον 19,14--96, 

ταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" ἄφετε 14 τ9ρ.». 
᾿ τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλϑεῖν πρός µε: 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

"καὶ ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύϑη ἐκεῖϑεν. 1τῦ 
ο΄ Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελϑὼν αὐτῷ εἶπεν: διδάσ- 16 ΩΣ ο 
ος, τί ἀγαδὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; Ὁ 19.00, 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" τί µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ; 17 1, 1096--58. 
εἷς ἐστιν ὁ ἀγαδός' εἰ δὲ δέλεις εἰς τὴν ζωὴν 
εἰσελδεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει αὐτῷ": ποίας; 18 πα ο0µ19--16. 

᾿ ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, 
οὗ κλέψεις, οὗ ψευδομαρτυρήσεις, ἱτίμα τὸν πατέρα 19 ης 90, 

καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπή δεις τὸν πλησίον σου ὡς τι 870. 
σεαυτόν. λέγει αὐτῷ ὃ νεανίσκος" ταῦτα πάντα 20 

Ἵ ορ λατα τί ἔτι ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" εἰ 91 6,30. 1, 15,88. 
᾿Φέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρ- 
ντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν 
οὐραγοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούδει μοι. ἀκούσας δὲ ὃ 99 Ῥε 6541. 
᾿ φεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλϑεν λυπούμενος" ἦν γὰρ 
ἔχων κτήματα πολλά. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς 98 
"μαδηταῖς αὐτοῦ: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος 
δυσχόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

Ἧς 

᾿ ̓  

ας Ἢ 

᾿ οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν 94 
τ᾿ κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος εἰσελϑεῖν ἢ 
᾿ σιλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. ἀκούσαντες 9ὅ 
δὲ οἱ μαϑηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες" τίς 
᾿ ἄρα δύναται σωϑῆναι; ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς 96 το τες 

Ζοῖι 8,0. 
ἘΦ ει 

ης 
τ 14 ειπεν : ὮΤ-|- αυτοις | Ἔ προς εμε 16 διδασκαλε: 
ΟΠ ΓΕ αγαῦδε 17 Ώ  τιµελεγεις αγαδον: ουδεις αγαῦδος ει μὴ εις 
νε αγαδος : - ο Όεος υἱ ὁ πατὴρ [μου εν τοις ουρανοις] 
ο τήηθει 18 Λλεγεια. ποι.: πΈ ποιας;, φῆσιν | ειπεν : δε εφηή 
ο 19 Ὡ.-- γαι αγαπ... . σέαυτον 90 ΠῚ παντα ταυτα 91 εφη : 
ἢ Λλεγει {- [τοις] : Ἡ--πὶ Ι Τ οὐρανω 3483 7-- τον λογου: 
Ἡ-- [τοῦτο}} 94 Όμιν : ΤΠ οτι | 46 τρηµατος | Ἡ 
'.διελδειν | πλουσιον : Ὦ-- εισελθδει | του ϑεου : Τ' των 
οὐρανῶν. ᾿ 

90 εφυλαξαμὴν εἰ ᾿ς ἐκ νεοτητος (μου) 99 κτημ. : 
ρήματα 88 εξεζλησσ.  -Ἐ και εφοβηδησαν 
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90,10. 1 

95 50. 

10.94. 

18,80. 

91,38. 

1057: 90,8. Κατα Μαϑϑαιον 

ΟἿ 

98 

29 

90 

εἶπεν αὐτοῖς: παρὰ ἀνϑοώποις τοῦτο ἀδύνατόν 
ἐστιν, παρὰ δὲ ϑεῷ πάντα δυνατά. Τότε ἀπο- 
κριϑεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ" ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφή- 
χαμεν πάντα καὶ ἠκολουδήσαμέν σοι" τί ἄρα ἔσται 
ἡμῖν; ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ἁμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι ὑμεῖς οἳ ἀκολουϑήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιν- 
γενεσίᾳ, ὅταν καδίσῃ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑοώπου ἐπὶ 
ϑοόνου δόξης αὐτοῦ, καϑίσεσϑε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ 
δώδεκα ϑοόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ 
Ἰσραὴλ. καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελ- 
φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέχνα ἢ 
ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, πολλαπλασίονα 
λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ 

Ὀ()ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. Ὁμοία 

τ 

σι 

"ἢ 

γάρ ἔστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνδοώπῷ Ἢ 
οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλϑεν ἅμα ποωῖ μισϑώσασ-. 
ἅαι ἑογάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. συμφωνήσας 
δὲ μετὰ τῶν ἐθγατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέοαν 
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. καὶ 
ἐξελϑὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας  - 
ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀογούς, | καὶ ἐκείνοις εἶπεν" ὑπάγετε 
καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἢ δίκαιον 
δώσω ὑμῖν. οἱ δὲ ἀπῆλϑον. πάλιν [δὲ] ἐξελϑὼν 
πεοὶ ἕχτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτῶς. 
περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελϑὼν εὗρεν ἄλλους 
ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς" τέ ὧδε ἑστήκατε ὅλην 
τὴν ἡμέραν ἀργοί; λέγουσιν αὐτῷ" ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς 
ἐμισϑώσατο. λέγει αὐτοῖς" ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς 
τὸν ἀμπελῶνα. ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὃ κύριος 
τοῦ ἀιιπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ: κάλεσον τοὺς 

ἢ 

» ἘΣ 

ΡΟ ΠΝ Δ ΤΣ ΑΛΑ 

ΝΜ 

| 

Ε 
αυτοι | 39 οικιας ἢ : ἩΤ ἢ οιχιας Ῥο5ΐ ἀγροὺς | Τ' ενεκα 
90,5 [δε] : Ῥ 

38 αὑτοῖς : αυτω 399 εκατονταπλασιονα 90.6 εξηλὺδεν 
και | εστωτ. : -ἕ- ἀργοὺς 7 αμ μπελώνα : -ἕ- (µου) και ο 
εαν ἢ δικαιον λημψφεσῦε : 

δο 



ἐργάτας καὶ ἀπόδος τὸν μισϑόν, ἀρξάμενος ἀπὸ 
τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. καὶ ἐλϑόντες οἱ 
στερὺ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 
καὶ ἐλϑόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον 
λήμψονται" καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 
λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰχοδεσπότου 
Ι λέγοντες" οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, 
καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι 
τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν χαύσωνα. ὃ δὲ 
ἀποχροιϑεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν" ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ 
σε" οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;! ἄρον τὸ σὸν 
καὶ ὕπαγε: ϑέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς 
"καὶ σοί" οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ ϑέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς 
ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφϑαλιμιός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ 
ἀγαὺός εἰμι; Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ 

“οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 

Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέ- 
λαβεν τοὺς δώδεκα [μαδητὰς] κατ᾽ ἰδίων, καὶ ἐν 
τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς" ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο- 
σόλυμα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου παραδοϑήσεται 
τοῖς ἀοχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατα- 

᾿ς χρινοῦσιν αὐτὸν Ψανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔὔνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ 
σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερϑήσεται. 

Υ 

ἳ -: 

Τότε προσῆλϑεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβε- 2 
δαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ 
αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ" τί ϑέλεις; 

᾿ 

Ξ 8 αποδος : Ἡ-- αυτοις 9 και ελὺ. 1 Ἡ ελδοντες δὲ 
10 και ελὺ. : Τ' ελθοντες δε | Τ' πλείονα | Ἡ [το] 19 Ὦ 
μι αυτους 18 Ὦ ειπεν ενι αυτων 14 δε: Ὦ [εγω] 
Γ {δος, Ὅ ρτη 16 εσχατοι 39 : ὮΓ-Ε -ἰ πολλοι γαο εισιν 
᾿ς χλῆτοι ολιγοι ὃε ἔκλεκτοι |- 17 δὲ µελλων δὲ αναβαινει! 
᾿ς ἴησους είν [μαδητας] 18 Φανατω : [Η]; Τ' εις Φανατον 
19 εγερύ. : ἢ αναστησεται 390 απ: ἩΈ παρ 
Ἕμο - 

- ο 18 συνεφώνησα σοι 1 ἢ: ει 
Ξε δὺ 

Κατα Μαῦδαιον 20,9--91, 

14 

16 Ἡ 9,10.91, 

16 19:80, 29,14, 

17--19: 
17 νο 10,39-- 84. 

1, 18,81--.88, 

18 16,91; 17,99.98, 

19 

0 20-28: 
Μο 10,85--4ὅ. 
10,3. 

91 19,28, 



90,5. 81, Κατα Μαῦδαιον. ἀπ ο. εἰς 

λέγει αὐτῷ' εἰπὲ ἵνα χαϑίσωσιν. οὗτοι οἱ ἜΣ υἱοί, τ 
μου εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐντῇ 

30,80, 1811. 99 βασιλείᾳ σου. ἀποκουϑεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν: οὐκ ο 
οἴδατε τί αἰτεῖσδε. δύνασὺδε πιεῖν τὸ ποτήριον 
ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ; δυνάμεὺα. 

98 λέγειν αὐτοῖς" τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσϑε, τὸ 
δὲ καδίσαι ἐκ δεξιῶν µου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ 

: ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ 
Ι, 39,94-96, 94 πατρός μου. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν 

9ὔ περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. ὁ δὲ Ἰησοῦς σροσκαλε- ὁ 
σάμενος αὐτοὺς εἶπεν" οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν 
ὀϑνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατ- 

9011. 96 ἐξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν" τ 
ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν ϑέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται 

Μο 995. 27 ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἂν ϑέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 
1, 35,57, 98 πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος: ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ 

ΡΙι 9,7..1 Τ 3,6, 5 ᾽ οὐ τὸς ἜΑ ὅτων ᾿ 2 
ρα ἀνδρώπου οὐκ ἦϑεν διακονηϑῆναι, ἀλλὰ διακο- 

ψῆσαν καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν. ξ 

ο, 29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱερειχὼ ἠκο- 
ο δες τὸ 80 λούϑησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ 

; καϑήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς 
3 παράγει, ἔκραξαν ᾿'λέγοντες" κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, Ξ 

᾿ 81 υἱὸς Δαυείδ. ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα 

3 

91 λεγει αυτω: Ὦ ἢ δε ειπεν -38 και: Ὦ η | εμον: τΤ-|- 
τουτο 94 Τ ακχουσαντες δε οι | 86 εσται σι Ἡ εστν | Ἡ 
αν | Ὦ μεγας εν ὐμιν 37 εν υμω εἰν. : Ὦ ειναι υμων 38 ἅπ 
Π" -- υμεις δὲ ζητειτε εκ µικρου αυξησαι και εκ µειζονος 

-ελαττον ειναι. εισερχομµενοι δε και παρακληδεντες δειπνησαι 
µη ανακλινεσδε εις τους εξεχοντας τοπους, µη ποτε ενδο- 
ξοτερος σου επελὺδη και προσελδων ο δειπνοκλητωρ ειπη σοι . 
τι κατω χώρει, και καταισχυνδηση. εαν δε ἄναπεσης εις 
τον ηττονα τοπον και επελὺδη σου ηττων, ερει σοι ο δειπνο- 
κλητωρ Συναγε ετι ανω, και εσται σοι τουτο χρησιµον. 80 Ἔ-- 
κυριε | ἩΤΈ υἱξ, ἐξ 81 φον 

99 πινει»τ -Ἐ η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζοµαι βαπτισδη- 
ναι, {ί 598 --- καὶ το β. ὁ ε. β. βαπτισὺησεσὺε 94 ηοξαντο αγα-- 
γακτεὺν 96 εσται 96 : εστω, τὲ 97 
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ος «Κατα Μαῦδαιον 90,32. 51,8 

᾿ σιωπήσωσιν" οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες" κύριε, 
ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς 89 
ΜΗ αὐτοὺς καὶ εἶπεν" τί ϑέλετε ποιήσω 
"ὑμῖν; λέγουσιν αὐτῷ" κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφ- 88 
᾿ϑαλμοὶ ἡμῶν. σπλαγχνισϑεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο 84 
τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ 
στῆσαν αὐτῷ. 

: Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἤλδονοί ως 
ἢ εἰς Βηϑῳφαγὴ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς νι 

ἀπέστειλεν δύο μαδητὰς ! λέγων αὐτοῖς" πορεύεσϑε ὁ 
᾿ς εἰς τὴν χώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐϑὺς 
''.. εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς" 
“λύσαντες ἀγάγετέ μοι. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, 8 96,18. 

ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει" εὐϑὺς δὲ 
ἀποστελεῖ αὐτούς. Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωϑῇ 4 
τὸ ῥηϑὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος" 

εἴπατε τῇ ϑυγατρὶ Σιών" δε τ ν 
ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι 

πραῦς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 
| καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποξυγίου. 

 πορευϑέντες δὲ οἱ μαϑηταὶ καὶ ποιήσαντες παδὼς 6 
ο ίαξον αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ Τ 

τὸν πῶλον, καὶ ἐπέϑηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, 
"καὶ ἐπεκάδισεν ἐπάνω αὐτῶν. ὃ δὲ πλεῖστος ὄχλος 8. 5 πε 9118. 

᾿ ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ 
ἔχοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρών- 

Ὑ ΣΝ ντο 

; 

99 Ἡ [ο] 88 Ἀπ ΒΓ -- Ωαίρας αἰχηῦ ᾖ6ρβις5 ΟΥΑΙ 15 
Ῥοβ6θ 1ὴ6 Ποὺ ἴδοουοῦ ααἱ τοβροπᾶάοταπί οἱ Τα, Ποπιῖηθ 
1.1 τὸ Βηὺφαγῆ 9 Ὦ ευδεως [ Ἡ αγετε 6 Τ' προσεταξεν 

8 εστρῶννυον : Τ' εστρωσαν 

ο΄ 84 οφϑαλμὼν | ανεβλ. : -ἵ αυτων οι οφϑαλμοι 
91, ἡγγισεν | ηλϑεν | εις 89 : προς ὃ τι : τι ποιειτε | 
᾿ἀποστελλει 4 ὃδὲ : -Ἐ ολον ὅ -- Όιον | υποζυγιον 
7 εκαδητο υεῖ ε(πε)καδισαν | αυτων 320 : αυτου 

δῦ 



921,9---19, ο΄ Κατα Μαϑϑαιον 

3 .” ς - ς 3 ο 5 - ᾿ 5 4 

Ῥα 118,556..6, 9 νυον ὧν τῇ ὁδῷ. οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν 

10 

46. 11 

12--22: 
Μο 11,11--94, 12 

1, 19,46--48, 
7 5,14--16. 

18. 50,7. 
ὅν 17,11. 18 

14 

ῬΒ 118056. 15 

Ῥς 8,8. 16 

17 

18 

1, 18,0, 19: 

καὶ οἱ ἀκολουδοῦντες ἔκραζον λέγοντες" 
ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ: Ε 

εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου: 
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. : 

καὶ εἰσελϑόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσϑη 
πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα" τίς ἐστιν οὗτος; οἱ δὲ 
ὄχλοι ἔλεγον" οὗτός ἐστιν ὃ προφήτης Ἰησοῦς ὃ 
ἀπὸ Ναξαρὲὺ τῆς [αλιλαίας. 

Καὶ εἰσῆλϑεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγορά- 
ζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κχολ- 
λυβιστῶν χατέστρεψεν καὶ τὰς καϑέδρας τῶν 
πωλούντων τὰς περιστεράς, καὶ λέγει αὐτοῖς" 
γέγραπται" ὃ οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληϑῆσε- 
ται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον ληστῶν. Καὶ 
σροσῆλϑον αὐτῷ «τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 
καὶ ἐὀϑεράπευσεν αὐτούς. ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ ϑαυμάσια ἃ ἐποίησεν καὶ 
τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἓν τῷ ἱερῷ καὶ λέ- 
γοντας' ᾧσανγὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, ἠγανάκτησαν, | καὶ 
εἶπαν αὐτῷ ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὃ δὲ 
Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς: ναί; οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι 
ἐκ στόματος νηπίων καὶ ϑηλαζόντων κατηρτίσω 
αἶνον; Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλϑεν ἔξω τῆς 
πόλεως εἰς Βηϑανίαν, καὶ ηὐλίσϑη ἐκεῖ. 

Πρωῦ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν. 
καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλϑεν ἐπι᾽ 
᾿αὐτὴν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα 
μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ" οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς 
γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνϑη παραχρῆμα 

9 ΤΠ ὦσαννα δῖδ, ἐξ 1 18 του ϑεου : 4 π Ε [Β] -Α 
17 Βπ: η" - οὐ ἀοοοθαῦ 605 ἆθ τερπο 1)6] 18 Ὦ επαναγων. 

9 - αυτον 11 οχλοι : πολλοι 18 εποιήσατε 
16 ακουεις : ΡΠ ουκ 16 παραγὼων | 
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Κατα Μαϑϑαιον 91,20. 80, 

᾿ἣ συχῆ. καὶ ἰδόντες οἱ μαϑηταὶ ἐδαύμασαν 90 
λέγοντες: πῶς παραχρῆμα ἐξηράνϑη ἡ συκῆ; 
ἀποκχριϑεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς εἶσεν αὐτοῖς" ἀμὴν λέγω 91 1τρο. 
ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακρυϑῆτε, οὐ 

᾿ς μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει 
ο΄ τούτῳ εἴπητε: ἄοϑητι καὶ βλήϑητι εἰς τὴν ϑάλασσαν, 

γενήσεται" καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσ- 99 
ευχῇ πιστεύοντες λήμφψεσϑ:ε. 

Καὶ ἐλϑόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλϑον 98 τς τορι 
αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 1,50,8. 
'τοῦ λαοῦ λέγοντες" ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; “5:38: 
καὶ τίς σοι ἔδωχεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ἀπο- 94 
κρυϑεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ἐρωτήσω ὑμᾶς 
κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν 
δρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ" τὸ βάπτισμα 9 

"τὸ Ἰωάννου πόϑεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνϑρώ- 
σῶν; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾽ ἑαυτοῖς λέγοντες" 
δὰν εἴπωμεν: ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν" διὰ τί οὖν 
οὐχ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν: ἐξ ἀν- 96 1115. 
ὑρώπων, φοβούμεϑα τὸν ὄχλον' πάντες γὰρ ὡς 
προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην. καὶ ἀποκριδέντες 217 

τῷ Ἰησοῦ εἴπαν" οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ 
αὐτός" οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ὃν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ. Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνϑρωπος εἶχεν τέκνα 98 
δύο: προσεχϑὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν" τέχνον, ὕπαγε 
σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. ὃ δὲ ἀπο- 29 
κρυϑεὶς εἶπεν' οὐ ϑέλω, ὕστερον μεταμεληϑεὶς 
ἀπῆλϑεν. προσεχϑὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. 80119! 

ος 9 Ἡ προσηλϑαν 294 [δὲ] «4ὅ παρ: δ δν 2378 
ειπον 38 Ὦ δυο τεκνα | προσελὺ.: ΠΕ ΡὈ1 καὶ | ἢ αμπ. µου 

-'99--δ1 ου ϑελω,... απηλδεν... εγω, ... οὐκ απηλϑεν ... 
ο πρῶτος (510. οὐ μ" 90 οσο, δῇ 19 ο υὑστερος οἷ εσχατος) : 
Ἡ εγω, ... οὐκ απηλδεν ... Ου θελω, ... απηλδεν ... 

ο 0 ὕστερος (ἢ πιαπᾶοβο πρωτος : [λεγουσιν' ο Όστερος ἴον- 
πα ρρο Ιηζεγρο]αθίο Ῥρτϊπηι({να]) 80 δευτερω : Τ' ετερω 

36 ειχον 96 ανδρ. : -- τις, {έ 88 

χι 



21,51-:-.:19, Κατα Μαὺδαιον 

: ὁ δὲ ἀποκριϑεὶς εἴπτεν" ἐγὼ κύριε, καὶ οὐκ ἀπῆλδεν. 
τ, 18.14.81 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ ϑέλημα τοῦ πατρός; 

λέγουσιν: ὃ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναν καὶ αἱ πόρναι προ- 

1, 7,39, 99 ἄγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. ἦλϑεν 
γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ - 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ' οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ 

ος. πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ" ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ τῇ 
Μο 15,1--1[5, 38 μετεμελήϑητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. Ἄλλην. 
Ἢ Ξοθπιθ παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνϑρωπος ἦν οἰκοδεσπότης 

ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περι- 
ἔϑηχεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν 
πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδή- 

84 µησεν. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὃ καιρὸς τῶν καρπῶν, 
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς 

856 λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. καὶ λαβόντες οἱ 3 
γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν 

96 δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιδοβόλήησαν, πάλιν ἀπέ- 
στειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, 

97 καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέ- 
στειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων" ἔντρα- 

918. 86 (τήσονται τὸν υἱόν µου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες 
τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς' οὗτός ἐστιν ὃ κληρο- 
γόμος" δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν 

89 κληρονομίαν αὐτοῦ" καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον 
40 ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέχτειναν. ὅταν οὖν 

ἔλϑῃ ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς 
41 γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ" κακοὺς κακῶς Ὁ 

ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐπκδώσεται 
ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς 

τὸ, 49 παρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς ὁ 
ρον; ησοῦς" οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς" 

9ὔ,14. 15 ὕ,1.5, 

823 ουδὲ : ΤΠ ου 

89 - ουδὲ 88 κατασχωμεν 
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πο Κατα Μαϑϑαιον 21..8--. 50. 10 

λίϑον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήϑη εἰς κεφαλὴν γωνίας" 

| παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, 
3. καὶ ἔστιν δαυμαστὴ ἐν ὀφὺαλμοῖς ἡμῶν ; 

διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀοϑήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ 48 
᾿ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ καὶ δοϑήσεται ἔδνει ποιοῦντι 

᾿Ξ Ξ τοὺς χκαρποὺς αὐτῆς. [καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν Λίδον 44 νὰ 3,8 δᾶ, 

᾿ς τοῦτον συνϑλασϑήσεται" ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, Λικ- τ 
μνήσει αὐτόν] Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 4δ 
οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι 

περὶ αὐτῶν λέγει" καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι 46 η. 
᾿ἐφοβήϑησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην 

- αὐτὸν εἶχον. Καὶ ἀποκριὺδεὶς ὃ Ἰησοῦς πάλιν 2 κῶν 
εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων" ὡμοιώϑη ἡ 9. 1, τ4,10-:-94. 

᾿ς βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνϑοώπῳ βασιλεῖ, ὅστις 7 333" 
ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν 8 

"τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεχλημένους εἰς 
τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤϑελον ἐλδεῖν. πάλιν 4 5196. 
ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων εἴπατε τοῖς 

᾿ κεχλημένοις" ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ 
 ταῦροί µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεϑυμένα, καὶ πάντα 

᾿ς ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. οἱ δὲ ἀμελήσαντες ὅ 
ἀπῆλθϑον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ 
τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ" οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 6 
τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. ὁ δὲ 1 οι. 
"βασιλεὺς ὠργίσϑη, καὶ πέµψας τὰ στρατεύματα 

αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν 
᾿ς πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. τότε λέγει τοῖς δούλοις 8 

αὐτοῦ: ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλη- 
μένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι: πορεύεσϑε οὖν ἐπὶ τὰς 9 18,47; 91,48, 

 διξξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέ- 
σατε εἰς τοὺς γάμους. καὶ ἐξελϑόντες οἱ δοῦλοι 10 

48 Ἡ-- οτι 44 Τ-- νοιβ 46 ὯΤ' Ακουσαντες δὲ 

46 τον οχλον | εις: ὡς 99,4 ητοιμασα οἷ - σται 
επιτεις 7 και ακουσας ο βασιλευς εκεινος | το στρατευµα 
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8,15, 

11-94, Κατα Μαῦδαιον 

11 

12 

19 

-14 

15--22: 
Μο 19,18--17. 

1, 90,90--90, 
Μο 8,6. 

16 

ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, 
πονηρούς τε καὶ ἀγαδούς' καὶ ἐπλήσϑη ὃ νυμφὼν 
ἀνακειμένων. εἰσελδὼν δὲ ὁ βασιλεὺς Ψδεάσασὺδαι 
τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνὺδρωπον οὐχ ἐν- 
δεδυμένον ἔνδυμα γάμου: καὶ λέγει αὐτῷ" ἑταῖρε, 
πῶς εἰσῆχϑες ὧδε ιωὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὃ δὲ 
ἐφιμώδηή. τότε ὃ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις" 
δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν 
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" ἐχεῖ ἔσται ὃ κλαυὑμὸς 
καὶ ὃ βρουγιὸς τῶν ὀδόντων. []ολλοὶ γάρ εἰσιν 
κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. : 

Τότε πορευϑέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον 
6 ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. καὶ 

17 

18 

19 

20 

ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαϑητὰς αὐτῶν μετὰ 
τῶν Ἡοφδιανῶν λέγοντας" διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
ἀληϑὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀληϑείᾳ 
διδάσχεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰο 
βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνὑδρώπων: εἰπὸν οὖν ἡμῖν, 
τί σοι δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 

ς 

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν" 
τί με πειράζετε, ὑποχριταί;: ἐπιδείξατέ μοι τὸ 

κ 2 2 ας 

γόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 
δηνάριον. καὶ λέγει αὐτοῖς" τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη 

π 18.1.21 καὶ ἡ ἐπιγραφή; λέγουσιν: Καίσαρος. τότε λέγει 

ο 29-88: 
Μο 19.18--07. 

1, 30,57--40. 
Αοῦ 38,60.8. 

22 

29 

αὐτοῖς: ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ 
τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ δεῷ. καὶ ἀκούσαντες ἐδαύμασαν, 
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλδαν. 

Ἂν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλϑον αὐτῷ Σαδδου- 
χαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐἔπηρώ- 

νι 88,8, . 94 τησαν αὐτὸν ἰ λέγοντες" διδάσκαλε, Μωῦσῆς εἶπεν" 
Ῥι 256/0 

ἑάν τις ἀποϑάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ 

19 ὨὩ]--- εταιϱε 17 Ώ ειπε | Ἡ δοχει 90αυτοις: ἈΤ -Ἐ 
ο Ἰήσους 

10 νυμφῶν 1 γαμος 138 ηλὺδες 18 αρατε αυτον ποδων 
και χειρῶν και 38 λεγοντ. : ὉΓ οι 94 τεχνα : -Ἐ ινα 
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᾿Σαδδουκαίους, συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, [καὶ ἐπηρώ- 
,τῆσεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν" δι- 86 

ς Κατὰ Μαύὕϑαιον. 2006-49. 

ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει 

σπέριια τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν 5ὔ 
ἑπτὰ ἀδελφοί": καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, 
καὶ μὴ ἔχων σπέομα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ: ὁμοίως καὶ ὃ δεύτερος καὶ ὁ 96 

“τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέ- 21 
ὕὅκνεν ἣ γυνή. ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν 98 

ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. ἀπο- 99 

κριϑεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" πλανᾶσὺε μὴ 
εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ δεοῦ. 
ὃν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, 80 
ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ὃν τῷ οὐρανῷ εἰσιν. περὶ δὲ τῆς 81 
ἀναστάσεως τῶν νεχρῶν οὐχ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν 
ὑμῖν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ λέγοντος: ἐγώ εἶμι ὁ ϑεὺς 82 Ἐκ 8,.. 
᾿Αβραὰμ καὶ ὁ ϑεὺς ᾿Ισαὰκ καὶ ὃ ϑεὺς Ιακώβ; οὐκ 

ἔστιν [Ὁ] ϑεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. καὶ ἀκούσαν- 88 
τες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. ος 

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμώσεν τοὺς 84 Με 128--01. 
88 1, 1020-38. 

δάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ 87 τι 6,5. 
ἔφη αὐτῷ: ἀγαπήσεις κύριον τὸν ϑδεόν σου ἐν ὅλῃ 
τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ διανοίῳ σου. αὕτη ἐστὶν ἣ μεγάλη καὶ 88 
πρώτη ἐντολή. δευτέρα ὁμοία αὐτῇ" ἀγαπήσεις 89 τὺ 19118. 

. . δ . ΄ 5 , ” τι». Β 18.10. 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, εν ταῦταις ταις 40 καὶ σα, ᾿ 

δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος χρέμαται καὶ οἱ κ 
προφῆται. Συνηγµένων δὲ τῶν Φαρισαίων 41 Μο “15,86 δῇ. 
ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς ! λέγων" τί ὑμῖν δοκεῖ 42“ ᾿ 
περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ; 

80 αγγελοι : Τ-- ϑδου 83 [0] : Ἡ--Τ 84 Ἡ αυτο. 
87 Ἡ-- τή 19 89 δευτερα : ᾿- δε | οµοια αυτη : Ἡ 
Ὁμοίως | αὐτῇ : δὲ αὕτη 

- 4 -- την γυν. αυτ. 965 γαμησας 397 η : ῬΥ και 
80 εκγαμµιζονται 81 ει αυτον 
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90.458. 93ο, Κατα Μαϑϑαιον 

48 τοῦ Δαυείδ. λέγει αὐτοῖς: πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν. 
πνεύµατι καλεῖ, αὐτὸν κύριον λέγων: : ενος 

56,64, 910.44 εἶπεν κύριος τῷ χυρίῳ μου" κάϑου ἐκ δεξιῶν µου. 
ὡς ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποχάτω τῶν 

᾿ ποδῶν σου; 
46 εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ, αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ. Ἔ 
46 ἐστιν; καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκρυϑῆναι αὐτῷ λόγον, 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας έπε- 
«Μο 18ο. θωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 
το ας 9) Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς 

ο μαϑηταῖς αὐτοῦ ! λέγων ἐπὶ τῆς Μωῦσέως καϑέδορας 
ΜΙ 91.8. 8 ἐκάϑισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. πάντα 

οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, 
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε: λέγουσιν γὰρ 

4 καὶ οὐ ποιοῦσιν. δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα 
καὶ ἐπιτιϑέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, 
αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ Κδέλουσιν κινῆσαι 

ον, ορ, ὅ αὐτά. πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς 
τὸ ϑεαϑῆναι τοῖς ἀνθρώποις' πλατύνουσιν γὰρ - 
τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ µεγαλύνουσιν τὰ κρά- ς᾽ 

Μπ. 6σπεδα, φιλοῦσιν δὲ τὴν ποωτοκλισίαν ἓν τοῖς 
δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαϑεδρίας ἐν ταῖς συνα- 

7 γωγαῖς Ικαὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ ἢ 
8 καλεῖσθδαι ὑπὸ τῶν ἀνδοώπων ῥαββεί. ὑμεῖς. 

δὲ μὴ κληϑῆτε ῥαββεί' εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ 
9 διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. καὶ 
πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" εἷς γάρ ἐστιν 

- 10 ὑμῶν ὃ πατὴρ ὃ οὐράνιος. μηδὲ κληϑῆτε καδη- 
90,56.97. 11 γηταί, ὅτι καϑηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὃ Χριστός. ὁ 

ἘΣ ΘΟ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. Ὅστις δὲ 
Ἐπ 91,81. 
Τ, 18,14. 
1 Ῥ ὄ,ὅ, 48 ἩΤ κ. κυριον αυτον 93,1 Ἡ [οἱ ὃ ἢ αν 4 βαρεα : Ἂν 

Ὦ [ΠΗ] -ἰ- και δυσβαστακτα ; 

44 υποποδιον 46 ημερας : ὠρας 23,8 υμιω : - τηοειν ς΄ 
δ ακρασπεδα : -- των ιµατιων αυτων 7 ϱαββει ϱαβΡβει 
8 διδασκ, : χαδηγητης -ἰ ο χθιστος 11 εστω τάς δ ρὸν ᾿Ξ: 



ὁψώσει ἑαυτὸν ταπεινωϑήσεται, καὶ ὅστις ταπει- 
᾿ς ψώσει ἑαυτὸν ὑψωϑήσεται. Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμ- 
᾿ ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσϑεν τῶν ἀνθρώπων" 
. ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσϑε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους 
ες εἰσελθεῖν. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὑποχριταί, ὅτι περιάγετε τὴν ϑάλασσαν 

Ἡ “καὶ τὴν ξηοὰν πονῆσαι ἕνα προσήλυτον, χαὶ ὅταν 
ο γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον 
ὁμῶν. Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες" ὃς 
ἂν ὁμόσῃ ἔν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν: ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ 
ἐν τῷ χουσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. μωροὶ καὶ τυφλοί, 
τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὃ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας 

᾿ς φὸν χρυσόν; χαί' ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ϑυσιαστηοίῳ, 
ὦ οὐδέν ἐστιν" ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω 

αὐτοῦ, ὀφείλει. τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ 
 ϑυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; ὁ οὖν ὀμόσας 
ὃν τῷ ὑυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι 
τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ" καὶ ὃ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει 
ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν: καὶ ὃ 
ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ ϑοόνῳ τοῦ 

 ϑεοῦ καὶ ἐν τῷ καϑημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. Οὐαὶ 
ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαοισαῖοι «ὑποκριταί, ὅτι 
᾿ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηϑον καὶ τὸ 
: κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, 
ο΄ τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν: ταῦτα δὲ 
᾿ς ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφεῖναι. ὁδηγοὶ τυφλοί, 
τ᾿ διύλίζοντες τὸν χώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον χατα- 
..αίνοντες. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
᾿ ὀποκριταί, ὅτι καϑαρίζετε τὸ ἔξωϑεν τοῦ ποτηρίου 

τ, 
... 

. 

ἫΝ 
Ἃ 

᾿ 

18 Άπ : ἢ -Ἐ (υ. 14) Ουαι (οἱ Ουαι δε) υμιν γραμματεῖς 
ο και Φαρισαιοι οποκοιται, οτι κατεσῦιετε τας οικιας των χηρῶν 
"αι προφασει µακρα προσευχοµενου δια τοῦτο λημφεσὺε 
στερισσοτδρον κρίμα 19 τυφλοι : Ὦ Ῥ1 μῶώροι και 31. ἢ 
᾿ κατοικήσαντι 38 Τ-- δὲ 384 διῦλιζ. : Τ' ΤΥ ου 

᾿ς 1δ νὰ ποιησὴτξ 17 αγιαζων 38 τον δλεον 

09 

Κατα Μαϑϑαιον 93,18- 96, 

15 

16 15,14. 

17 

18 

19 Ἐχ 39,37, 

20 

ας 

29 ὅ,54, 

Τιν 21,80. 

95 Μοὶ 618. 

24 

26 Μο 1,4. 



ΞΟ ὮΝ 

ϱ8,96-- 87, Κατα Μαϑϑαιον 

καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωϑεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς 
τι 116.96 χαὶ ἀχρασίας. Φαρισαῖε τυφλέ, χαϑάρισον πρῶτον 

τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου [καὶ τῆς παροψφίδος], ἵνα 
Λοί 38,8. 27 γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καϑαοόν. Οὐαὶ ὁμῖν, 

γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρ- 
οµοιάξετε τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες  ἐξωδεν 
μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωδεν δὲ γέμουσιν ὀστέων 

1, 10,156. 98 γεχρῶν καὶ πάσης ἀκαϑαρσίας. οὕτως καὶ ὑμεῖς 

: ἔξωϑεν μὲν φαίνεσὺε τοῖς ἀνϑοώποις δίκαιοι, 
ἔσωϑεν δέ ἔστε μεστοὶ ὑποχοίσεως καὶ ἀνομίας. 

99 Οὐαὶ ὑμῖν, γοαμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ 

90 κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, | καὶ λέγετε" εἰ 
ἤμεὺα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ. 
ἂν ἤμεϑα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προ- 

Λο 7,09. 81 φητῶν. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἔστε 

50 τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. καὶ ὑμεῖς πληρώ- 
8,1. 98 σατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. ὄφεις, γεννή- 

ματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγήτε ἀπὸ τῆς χρίσεως τῆς. 

19/69. 84 γεέννης; διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς 
105. προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς" ἐξ αὐτῶν 

1 ἢ 5106. ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστι- 
γώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ 

ο. αν 86 πόλεως εἰς πόλιν: ὅπως ἔλδῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα 
δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος 
Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ 
Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 

96 ὑυσιαστηρίου. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα 
Τ, 18,84.86, 97 ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, 

ΑΝ. 

νο σον ον πο οσον 

λαών, αν νο. 

ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιδοβολοῦσα - 

96 Ἰ-- [και τ. παροφ.] 97 Ὦ οµοιαξετε | οιτινες... 
γεμ.  ὮΓ εξωῦεν ο ταφος φαινεται ὥραιος εσωδεν δε γείνει 
δ80ὸ ΤΠ κοινὠνοι αυτων 838 ἢ πΛληρωσετε ὅδ4 Ὦ Ιδου 885 Ἡ' -- 
σίου Βαραχιου 86 Ὦ παντα ταυτα 

96 ακρασ.: ακαϑαρσιας υἱ αδικιας υἳ πλεονεξιαος 96 αυ- 
του : αυτων 893 επΛληρωσατε 

64 

Μο μπάλα. ως κ... 



Κατα Μαϑϑαιον 23,38--24.11, 

τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠϑέλησα 
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέχνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπι- 
συνάγει τὰ νοσσία [αὐτῆς] ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ 
οὐκ ἠϑελήσατε. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὃ οἶκος ὑμῶν 88 εν εν 
ἔρημος. λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μὴ µε ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι 89 91,0. Ῥ118,56, 
ἕως ἂν εἴπητε" 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 

Καὶ ἐξελϑὼν ὃ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, 24 τ αρ -θό. 
καὶ πιροσήλὺον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 
τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν 9 τ, 1θµ4. 
αὐτοῖς" οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐ μὴ ἀφεὺῇ ὧδε Λλίδος ἐπὶ Λίδον ὃς οὐ κατα- 
λυὺήσεται. Καϑημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους 8 

τῶν ἐλαιῶν προσῆλδον αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ κατ᾽ ἰδίαν 
'...λέγοντες' εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ 
᾿ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ 
αἰῶνος; καὶ ἀποκριδεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 4 
βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύ- 6 3 
σονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου λέγοντες" ἐγώ εἰμι ὃ τσ αν, 
Χοιστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. μµελλήσετε δὲ 6 Ὃν 5,58. 
ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων: ὁρᾶτε, μὴ 
ὡροεῖσϑε: δεῖ γὰρ γενέσῦαι, ἀλλ᾽ οὕπω ἐστὶν τὸ 
τέλος. ἐγερϑήσεται γὰρ ἔϑνος ἐπὶ ἔϑνος καὶ βασι- 7 
λεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ 1519. 
κατὰ τόπους" πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. τότεϑ.9 πα. 
παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς ὑλίψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν 7 168. 
ὑμᾶς, καὶ ἔσεσδε μισούμενον ὑπὸ πάντων τῶν 
ἐννῶν διὰ τὸ ὄνομά µου. καὶ τότε σκανδαλισ- 10 τι 11,41. 

ο ϑήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ 
; μισήσουσιν ἀλλήλους" καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται 11 τ,16. 1 5 αμ. 

87 [αυτης]: Τ | Ἡ ηϑελησατε; 88 οᾱ-- δρημος 
245 Ἡ ειπον | Ἡ αιώνος. 1δπι θυ: Τεπ 

; 89 κυριου : ὅεου 94.9 -- ου 19 Θ᾽ γενεσδαι : ϱτ 
“παντα 7 Λιμοι 1 - και λόιμοι 

6ὔ Ἕ 



24.19--99.  ἔ Κατα Μαῦϑϑαιον 

οφ οι 12 ἐγερϑήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς" καὶ διὰ 
: τὸ πληϑυνϑῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη 

1090. ΑΡ191ο. 19 τῶν πολλῶν. ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος 
«9819. 1018. 14 σωϑϑήσεται. καὶ κηρυχδήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον. ΝΞ. 

Ὢπ 9,56.57 - 
τὰ. 1 πᾶσιν τοῖς ἔϑγεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. “Ὅταν -- 

τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον γ8 

οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηϑὲν Ὁ 

διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ᾿ 

16 ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, | τότε οἱ ἐν τῇ Ἰούδαί 

1, 11,81. 17 φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, ὃ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ 
18 καταβάτω ἄραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, καὶ ὁ ἐν 

τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτωῳ ὀπίσω ἄραι τὸ ἱμάτιον 
19 αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς 

Αα 115, 80 ϑηλαζούσαις ὃν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. προσεύχεσὺδε 
δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ δ 

να, σαββάτῳ" ἔσται. γὰρ τότε ϑλίψις μεγάλη, οἵα ὀδοο 
γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾽ οὐ 

20 μὴ γένηται. καὶ εἴ μὴ ἐκολοβώδησαν αἱ ἡμέραι τς « 

ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώϑη πᾶσα σάρξ' διὰ δὲ τοὺς 
28 ἐχλεκτοὺς κολοβωὑήσονται αἱ ἡμέραν ἐκεῖναι. τότε 

ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ" ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἢ" ὧδε, 
Ῥε 18,3.-4. 94 μὴ πιστεύσητε: ἐγερϑήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ Ὦ 

,8,9. 
ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ 
τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐχ- 
λεκτούς. ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. ἐὰν οὖν εἴστωσιν 
ὑμῖν: ἰδοὺ ὃν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλδητε" ἰδοὺ. 

1, 17,58.94, 27 ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε: ὥσπερ γὰρ ἢ 
ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται 
ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ ΠΣ 

Ίου 89,80. .-. , ἥ πὸ λ - λ ον α- 
πο 1ο 8 τοῦ ἀνὑρώπου":. ὅπου ἐὰν ἢ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ, 
1, 17,87. 99 συναχὑήσονται οἱ ἀετοί. Εὐϑέως δὲ μετὰ τὴν 

16 εις  ὯΤ' επι 31 Τ' ουκ εγενετο 94 πλανησαι : 
90 πλανασδαι, Τ' πλανηδηναι , 

19 πληδυναι 17 τα :τι Ίβταιματια 837 εσαι:-- 
και, ἐξ δ7 38 οι : ϱτ και 
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αν α΄ ΟΥΑΙ το Το 5 

Κατα Μαϑϑαιον ϱ480- 40, { 

ἷς 

ϑλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισδήσεται, ΤΝ 
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ πο ον; 

Ἣν ἡ - Ἀ - - 9 ΄ ΄ - τ 

ο ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὺ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις 

ος τῶν οὐρανῶν σαλευϑήσονται. καὶ τότε φανήσεται 80 αν ας 
ο τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνδρώπου ἐν οὐρανῷ,  Όπ τ8.14. 

Υ Ζο]ι 19.10 88. 
 χαὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ  Ἂψ 19,11. 

᾿ς ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνδρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ 
ο ὑτῶν νεφελῶν' τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης 1 Καὶ 16,65. 
᾿ φολλῆς' καὶ ἀποστελεῖ, τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ 81 λα πΧ 1.9. 

σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐχλεκ- βλίες 
᾿ ο 9,6. 

τοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων νι ἥν 
ο΄ οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς 82 
ο μάϑετε τὴν παραβολήν" ὅταν ἤδη ὃ κλάδος αὐτῆς 
τ΄ γέγηταν ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε 

ὅτι ἐγγὺς τὸ ϑέρος" οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε 88 
πάντα ταῦτα, γυνώσχετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ ϑύραις. 

ο ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλϑῃ ἡ γενεὰ αὕτη 84 
᾿ς ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 88 ὅ,18, 

σταρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλδωσιν. 
Πεοὶ δὲ τῆς ἡμέρας. ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 86 τ τι 6,1.5. 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ 

1} σατὴρ μόνος. ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, 87 ο ον 

οὕτως ἔσταν ἣ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνδρώπου. ἘΝ 
ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις [ἐκείναις ταῖς πρὸ 88 3» 8,5.6. 
φτοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γα- τς 
“μοῦντες. καὶ γαμίξοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλὺεν 
᾿Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἐγνῶσαν ἕως ἦλϑεν 89 

ὁ χαταχλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται ἣ 
“παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑοώπου. τότε ἔσονται 40 τὶ 1τ,86.86.ψ 

ς΄ δύο ἐν τῷ ἀγοῷ, εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς 

παν 

'  {βαπο: τε 80 Τ.--- τοτε» 81 σαλπιγγ. : πΒ--- 
ο φωνης | οι Ἡ-- [των] 88 ΤΠ ταυτα παντα ϑ8άυμιν : 
τς η οτι | Ἢ [αν] δ ουδεουιος:[Ώ] --ᾱ' δ7γαο: Τ δε 
τ 8 Τ-- [εκειναις] 89 εσται : -Ἐ και 

ᾳ «50 εν ουρ.: του εν ουρανοις ὃρ ἐκφυῇ δὸ πατὴρ : 

88 εκγαµιξοντες 

υπ κ / 0ὐ ι ἢ 



9441-40. Κατα Μαῦὕϑαιον 

41 ἀφίεται" δύο ἀλήῦδουσαι ἐν τῷ μύλῳ, µία παρα- 
εὅ,.8. 42) λαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι, 

οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὃ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 
1, 13,80--46. 48 κεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης 

σοίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν 
καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχϑῆναν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 

Ἂν 1615. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσϑε ἕτοιμοι, ὅτι ἡ οὐ 
ς 

45 δοχεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ἔρχεται. Τίς. 
ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέ- 
στήσεν ὃ κύριος ἐπὶ τῆς οἰχετείας αὐτοῦ τοῦ 

46 δοῦναν αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; μακάριος ὃ 
ξ' 

δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλϑὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει. 
95,)51.98, 47 οὕτως ποιοῦντα ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν 

Ῥοο]. 8,11,48 τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ 

εἴσιῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ: 
49 χοονίξει μου ὃ κύριος, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς 

συνδούλους αὐτοῦ, ἐσϑίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν 
50 μεϑυόντων, ἥξει ὃ φύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ὃν 

ἡμέρᾳ ᾖ οὐ προσδοκᾷ καὶ ὃν ὥρᾳ ἡ οὐ γινώσκει, 
«561 Γκαὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ 

τῶν ὑποκριτῶν ϑήσει" ἐκεῖ ἔσται ὃ κλαυϑινὸς καὶ 

8,1 το 

1, 19/855.86. , κι 9 -ξ , , ς; 
Άριθτ. βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες 

λαβοῦσαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλῦδον εἰς ὅπ- 
9 άντησιν τοῦ νυµφίου. πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν 
8 μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι. αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι 
τὰς λαμπάδας οὐκ ἔλαβον μεὺ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον" 

4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις 
ὅ μετὰ τῶν λαμπάδων δαυτῶν. χρονίζοντος δὲ τοῦ 
θ γυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάϑευδον. μέσης 

δὲ νυχτὸς χραυγὴ γέγονεν" ἰδοὺ ὁ νυμφίος, ἐξέρ- 

48 ΤΠ -- εκεινος ΟὉ,1 Τ' αὐτων | νυμφιου: Ἡ' -- 
- και της νυµφης ΕΚ ὃ λαμπαὸ. : [Η]Π}}- αυτων 

' 41 µυλωνι 49 ημερα : ρα 46 οιχετ. : ϑεραπείας 
49 εσϑιειν ὃ. κ. πινειν οΟΒ,8 Άπ -|- εν τοις αγγειοις αὐ 
των 6 νυμφ. : -ἰ ερχεται 
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Κατα Μαϑϑαιον Ὁ παν 

χεσὺδε εἰς ἀπάντησιν. τότε ἠγέρϑησαν πᾶσαι αἱ ἢ 
σαρϑένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας 
ἑαυτῶν. αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν" δότε 8 

“ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν 
τς σρέννυνται. ἀπεχρίϑησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι" 9 

᾿ς μή ποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν: πορεύεσϑε 
μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε, 
ἑαυταῖς. ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἤλϑεν 10 
ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμον εἰσῆχϑον μετ᾽ αὐτοῦ 
δὶς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσϑη ἣ ϑύρα. ὕστερον 11 τ, 18,526.5τ. 
δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρϑένοι λέγουσαι" 
«κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπτεν" 19 τρο. 
ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Γρηγορεῖτε οὖν, 18 54,5. 
ὅτι οὐχ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. Ὥσπερ 14 14-30: 

γὰρ ἄνϑρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους “ΡΠ 
δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 
"καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ 16 κὶ 13,5. 
ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπε- 
δήμησεν. εὐϑέως ! πορευϑεὶς ὃ τὰ πέντε τάλαντα 16 
λαβὼν ἠργάσατο ὃν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα Ἷ 
φτέντε' ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐχέρδησεν ἄλλα δύο. 17 
ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπεχϑὼν ὥρυξεν γῆν καὶ. ἔκρυψεν 18 

ς΄ χὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. μετὰ δὲ πολὺν 19 
χρόνον ἔρχεται, ὃ κύριος τῶν δούλων ἐχείνων καὶ 

συναίρεν λόγον μετ᾽ αὐτῶν. καὶ προσελϑὼν ὃ τὰ 90 
πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε 
τάλαντα λέγων" κύριε, πέντε τάλαντά μον παρέ- 
δωχκας" ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα. ἔφη 91 38. 84, 45--4τ. 
αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ: εὖ, δοῦλε ἀγαϑὲ καὶ πιστέ, αν 
ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" 

ε 

Θουµη: ὮΤ οὐκ 16 εκερδησεν : Π' εποιησεν | πεντε 
ο 90. ΠῚ ταλαντα 17 ὠσαυτως : Ὦ- και 

Ἵ 10 εως υπαγουσιν 11 ηχϑον αι 18 ἥπ - δν ἢ ὁ 
ς΄ Φιος του ανϑρώπου ερχεται 16.16 απεὸ. δυϑεως. πορ. ὃε 
᾿ς 17 εκερδησ. : Ὦ (οἱ --) και αυτος 18 -- απελδων | εν τη γη 

οι 30 επεκερδησα, ἐξ 99. 91 επι 19 : επει επ’, οἱ 88, 

ΡΣ 69 



2ὔρ2--84. Κατα Μαῦϑαιν ὃ 

99 

91. 99 

24 

98 

9η 

3 να 98 
18,19, 99 

8,19, 90 

16,97. Ζ6Ἀ14,6. 81 
Πρ 90,11--1|8. 

ἵ 

Β 14,10. 82 

Ἐπ 84,11. 88 

94 

εἴσελϑε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσεχϑὼν 
καὶ ὃ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν: κύριε, δύο τάλαντά 
μον παρέδωκας" ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐχέρδησα. 
3 5 - ς , 5 “ 3΄ μ. 3 4 4 μ᾽ ἄν: 

ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ: εὖ, δοῦλε ἀγαϑὲ καὶ 

πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε κατα- 
στήσω" εἴσελϑε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 
προσελὺὼν δὲ καὶ ὃ τὸ ὃν τάλαντον εἰληφὼς 

“" ’ 5 [τ Ἂ το 

εἶπεν: κύριε, ἔγνων σε ὅτι σχληρὸς εἶ ἄνδρωπος, 
ψερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων ὅδεν 
οὐ διεσκόρπισας" καὶ φοβηθδεὶς ἀπελὑδὼν ἔχρυψα 
τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ: ἴδε ἔχεις τὸ σόν. ἆπο- 
κρυϑεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ" πονηρὲ 
δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾖδεις ὅτι ὑδερίξω ὅπου οὐκ 
ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅϑεν οὐ διεσκόρπισα; ἔδει ΩΣ 

σε οὖν βαλεῖν τά ἀργύριά μου τοῖς τρασεζείταις, 
καὶ ἑλὺὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 
ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ 
ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα: τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ 
δοϑήσεται καὶ περισσευϑήσεται" τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος 
καὶ ὃ ἔχει ἀρϑήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ τὸν ἀχρεῖον 
δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" ἐκεῖ - 
ἔσται ὃ κλαυϑμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
Ὅταν δὲ ὄλϑῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ὃν τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ αὐτοῦ, τότε 
χαὺδίσει ἐπὶ ὑρόνου δόξης αὐτοῦ: καὶ συναχὺδή- 
σονται ἔμπροσὺεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ 
ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν 
ἀφορίζεν τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει 
τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια 
ἐξ εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν 
αὐτοῦ: δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μοῦ, 

99 και: ᾿ δὲ κ. 9ὃ Ὦ πιστος ης 97 Ἡ τραπεζδιτ. 
82 ἩὮ, αφοριει 

99 ταλ. 19 1 --- λαβὼν 97 το αθγυριον 388 δεκα : πεντε 
99 (υἱ 80) Βπ -ἰΞ ταῦτα λεγων ἐφώνει" ϱ ἔχων ὠτὰ ακουεν 
ἀκουέετὼ 80 βαλετε εξω 81 αγγελ. : ϱὶ αγιοι 88 -- αυτου 
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Κατα Μαϑϑαιον ϱὔ,ὴ5- 9611, 

τς χληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώ- 86 15 σ8,τ. 
κατέ μοι φαγεῖν, ἐδίφησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος 

ἤμην καὶ συνηγάγετέ µε, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ 86 
᾿ς με, ἠσϑένησα καὶ ἐπεσκέψασϑέ με, ἐν φυλακῇ 

ο ἤμην καὶ ἤλϑατε πρός με. τότε ἀποκρυϑήσονται 87 ο. 
᾿ς αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες" κύριε, πότε σε εἴδομεν 

πεινῶντα καὶ ἑἐδοέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐπο- 
τίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγο- 88 
μεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν 89 

ο ἀσθενοῦντα ἢ ὃν φυλακῇ καὶ ἤλδομεν πρός σε; 
καὶ ἀποκριδεὶς ὃ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς" ἀμνὴν λέγω 40 Ῥτο 10,.7. 

᾿ς ἡμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶων  Ὁ ο 
ο΄ μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. τότε ἐρεῖ 41 τ,58. 
Ἅ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων: πορεύεσὺε ἀπ᾽ ἐμοῦ κα- ΑΡ 30,018, 
᾿ς τηραμένγοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον 
ο τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα 42 

γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ 
ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ (µε, 48 
γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ µε, ἀσϑενὴς καὶ ἐν 

ο φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασϑέ µε. τότε ἀποκριδή- 44 
Ἢ σονταῦ καὶ αὐτοὶ λέγοντες" κύριε, πότε σε εἴδομεν 
πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσϑενῆ 
ἢ ὃν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀπο- 46 

ος κρυϑήσεται αὐτοῖς λέγων: ἀμὴν λέγω ὑμῖῦν, ἐφ᾽ 
᾿ς ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, 

᾿ς οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 46 55ο, θα 19/9, 
-πόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ξωὴν αἰώνιον. 

--- μερος Ἑν  φ συν 

νο - 

Κα ἐγένετο. ὅτε ἐδέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας2ρ τ,28: 11: 
3 18 "δ8; 10, η 
όγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ" 

η 87. 88 Ἡ ειδαµεν 41 το ες το αιων. : ὮἩ το σκοτος 
στο εξωτερον | το ἠτοιμασμ. {ὃ ἡτοιμασεν ο πατὴρ 

ἣν ο 49 δδιψ. : ρτ ἢ 

ο Τι 



2-5: 
Μο 14,1.9. 
1, 39.1.5, 

90,18. 

6--18 : 
Μο 14/8--9. 
7 191--8. 

1, Τ,96--δ0. 

Ῥε 10,11. 

14--16: 
Μο 14.10.11. 

1, 99,8--6. 

Φ 11/57. 
Ζου 1119. 

11 6,10. 16 κοντα ἀργύρια. 
17--19: 

Μο 14.12--16. 
1, 90 ,1-1δ. 

Ἐκ 19.,18--90, 

41,8.18 σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 

260,9--18. Κατα Μαῦδαιον 

ἢ οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, 
καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου παραδίδοται εἰς τὸ 

8 σταυρωὺῆναι. Τότε συνήχϑησαν οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 

4 ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, καὶ συνεβουλεύ- 
σαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ χρατήσωσιν καὶ ἀπο- 

ὅ κτείνωσιν" | ἔλεγον δέ" μὴ ὃν τῇ ἑορτῇ, ἵνα τὴ 
ὑΝόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 

θ Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ὃν Βηϑανίᾳ ἓν οἰκίᾳ 
7 Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλϑεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα 
ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεδν ἐπὶ. 

ἰδόντες δὲ οἱ 
εἰς τί ἣ ἀπώλεια 

8 τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 
μαϑηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες" 

9 αὕτη; ἐδύνατο γὰρ τοῦτο σραϑῆναι πολλοῦ καὶ 
10 ὁοῦῆναι πτωχοῖς. γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 

τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν 
11 ἠογάσατο εἰς ἐμέ πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 

ἔχετε μεϑ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε" 
19 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός. 
18 µου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησεν. ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηουχὺῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν 
ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληϑήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 

14 εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. Τότε πορευϑεὶς εἷς τῶν 
δώδεκα, ὃ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς 

16 τοὺς ἀρχιερεῖς | εἶπτεν: τί ϑέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ 
ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριά- 

καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα 
αὐτὸν παραδῷ. 

17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀξύμων προσῆλϑον οἱ μα- 
ϑηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες: τοῦ ϑέλεις ἑτοιμάσωμέν 

|. ὁ δὲ εἶπεν' ὑπάγετε εἰς 

7 Τ' πολυτιμου 16 Τ' και εγω. | αργυρ.: ὮΠ -ἰ στατηρας ΓΕ, 
ἐξ στατηρας αργυριου 

ὃ οι αρχιερ. 
το µυρον | 

ΣΈ και οι γραμµµατεις | Καΐφα 9 τουτο: -- 
τοις πτωχοις ' 
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Κατα Μαϑϑαιον 20,19---89, 

τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ" ὁ 
διδάσκαλος λέγει" ὃ ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστὶν" πρὸς 
σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαϑητῶν μου. χαὶ 19 
ἐποίησαν οἱ μαδηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς, 
᾿ καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 'Ὀψίας δὲ γενομένης 90 έν σον 
᾿ ἀνέχειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαϑητῶν. καὶ ἐσϑιόν- 21 πα 
των αὐτῶν εἶπεν: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν ας 
“παραδώσει µε. καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο 59 
“λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος" (ωήτι ἐγώ εἶμι, κύριε; 

δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν" ὃ ἐμβάψας μετ) ἐμοῦ τὴν 98 
χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ, οὗτός µε παραδώσει. ὃ μὲν 94 
υἷὸς τοῦ ἀνϑρώπου ὑπάγει καϑὼς γέγραπται περὶ 
αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνϑρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀνϑρώπου παραδίδοται: καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ 
οὐκ ἐγεγνήϑη ὃ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος. ἀποκριδεὶς 96 
δὲ Ἰούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν" μήτι ἐγώ 
εἶμι, ῥαββεί; λέγει αὐτῷ" σὺ εἶπας. ᾿Πσϑιόντων 96 14,9. 
δὲ αὐτῶν λαβὼν ὃ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ον 
ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαϑηταῖς εἶπεν: λάβετε 
φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν 27 
ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων" 
πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες" Ι τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά 58 τὰ ἜΝ 
μου τῆς διαὺήκής τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον Ζοι 41. 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω 29 
ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεϑ 

ὑμῶν. καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου. Ὁ 115..118. 
Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλϑον δὶς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 801 ο 

Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" πάντες ὑμεῖς σχαν- 81. τς, 
᾿ ᾿ δαλισϑήσεσϑε ὃν ἐμοὶ ὃν τῇ νυκτὶ ταύτῃ" γέγραπται να 

"γάρ: πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισϑήσονται ο αν 
᾿ τὰ “πρόβατα τῆς ποίμνης μετὰ δὲ τὸ ἐγερϑῆναί 82 ον 9. 

30 Ἡ [μαδητων] 232 και 5ο: [ΗΠ] 

ο 96 τον αρτον | ευλογ.: ευχαριστησας | εδιδου τ. µ. 
ται 97 το ποτηριον 96 της : ϱὶ το, - καινης 

Ἂ. 78 
ἿΝ ήν ἳ ως 

ΜΝ 



20,38--46., Κατα Μαῦδδαιον 

88 μὲ προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἀποκριδεὶς 
δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ" εἰ πάντες σκανδαλισδή- 
σονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισϑήσομαι. - 

7 1808. 4 ἔφη αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς: ἁμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ 
τῇ νυχτὶ πρὶν ἀλέκτορα. φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ 

66. 96 µε. λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος": κἂν δέῃ μὲ σὺν σὺ 
ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ 
πάντες οἱ μαϑηταὶ εἶπον. 

96-46: 5 εν 
οὐχ 14.89.-. 45. 86 Τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰ ωρίον -- 

Ἂς ᾽ ν ἢ 

Ἢ λαόν λεγόμενον Γεϑσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαϑηταῖς" 
καδίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελϑὼν ἐκεῖ προσεύξώ- 

Ἡ 6. 87 μαι. καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο. 
υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 

Ῥ5 48,5. 88 τότε λέγει αὐτοῖς" περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου 
ταρῆτο ἕως ϑανάτου" μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ 

ο 1811. Η 6. 89 ἐμοῦ. καὶ προελϑ)ὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον 
| αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων" πάτερ µου, εἰ 

δυνατόν ἐστιν, παρελδάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον 
40 τοῦτο: πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ δέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ. καὶ 

ἔρχεται πρὸς τοὺς μαϑητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς 
καϑεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ":, οὕτως οὐκ ΑΙ 

ἢ 914: 415. 41 ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; γρή- 
γορεῖτε καὶ προσεύχεσὺδε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς 
πειρασµόν’' τὸ μὲν πνεῦμα ποόϑυμον, ἣ δὲ σὰρξ 

42 ἀσδενής. πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελδὼν προσηύξατο 
λέγων" πάτερ µου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελδεῖν 

48 ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηδήτω τὸ δέλημά σου. καὶ 
ἐλδὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καδεύδοντας, ἦσαν γὰρ 

οκ 19.44 αὐτῶν οἱ ὀφὑαλμοὺ βεβαρημωένοι. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς 
πάλιν ἀπελδὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν 

46 λόγον εἰπὼν πάλιν. τότε ἔρχεται ος τοὺς 

ὃδ Ἡ ειπαν 86 Η [ου] 89 ὨΤ' προσελδων | Ἐ-- μου δεν 
49 Ἡ [λεγων] 44.456 ἢ ειπὠν. παλιν τοτε 

86 Γεῦσαμανει 40 Ιδχυσας 49 τουτο : -ἰ το ποτη- 
οιον | παρελὺ. : -ἰ απ εµου 48 ευοισκει σε 
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Κατα Μαὺδαιον 20,46--δ7, 

πο ρὸς καὶ λέγει αὐτοῖς" καϑεύδετε ποιον καὶ 
ς ἀναπαύεσδε: ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὃ υἱὸς τοῦ 

᾿ἀνϑρώπου “παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 
ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν" ἰδοὺ ἤγγικεν ὃ παραδιδούς µε. 46 
"καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν 47. ΠΑ 1ο, τ: 
δώδεκα ἠλδεν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ «λατ, 
Ἂν 

το ὰμ -. 
"η μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσ- 
᾿ βυτέρων τοῦ λαοῦ. ὃ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν 48 
αὐτοῖς σημεῖον λέγων" ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν" 
 κρατήσατε αὐτόν. καὶ εὐϑέως προσελϑὼν τῷ 49 
Ἰησοῦ εἶπεν. χαῖρε, ὀαββεί, καὶ κατεφίλησεν 
Ἶ αὐτόν. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ: ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὃ 60 
πάρει. τότε προσελδόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 

ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. καὶ ἰδοὺ δι 
εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν 
τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ 
᾿ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. τότε λέγει δ2 ἀκ 9,6. 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου 

εἰς τὸν τόπον αὐτῆς" πάντες γὰρ οἱ λαβόντες 
μάχαιραν ὃν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται. ἢ δοκεῖς ὅτι δ8 
οὐ δύναμαν παρακαλέσαν τὸν πατέρα μου, καὶ 
 σταραστήσει µοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας 
ἀγγέλων; πῶς οὖν πληρωϑῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι 64 
οὕτως δεῖ γενέσθαι; Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὃ δῦ 
Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις" ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλϑατε μετὰ 
μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε; καὺ᾽ ἡμέραν 

“ὃν τῷ ἱερῷ ἐκαδεζόμην διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατή- 
..σατέ µε. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωϑῶσιν ὅθ 81. 

αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαϑηταὶ πάντες 
ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. ; τ τος 
τ δν ᾿ ἢ , να ὅν “ , δ Μο 14,58--τ2. Ἢ Οἱ δὲ χρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς ὅτ Τ, 99,04 ΤΊ, . 
..- 2 18.19--05. 
ο 48 λοιπ.: Τ' το λοιπ. | δου : Ἡ - γαρ 48 Ἐ εαν δο Τ' 
“παρει; ᾿ ὄδ Τ' λειωνων δ ΤΠ συλλ. µε' ὅὄ6δ µαὺδηται : 
τι -Ε αὐτου. 

τς 48 αναπαυεσϑε; δθοῖω δ1 επαταξεν ... και αφ. 
ὅθ αποὔδανουνται 6δ καὺ Ίμεο. : -- προς Όμας 
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90/58---70, ο΄ Κατα Μαϑϑαιον 

ἐς 8 

59 

60 

7 5,19--21. 61 

02 

91.19. 08 

Ῥε 110,1. 
16,91: 34,40. 64: 

Όπ 7,18. 

9,8. 5 10,58. 66 

5 19,7. 
τιν 94016. 66 

15 50,6, 67 

668 

69 

70 

Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γοαμματεῖς καὶ οἱ 
προεσβύτεροι συνήχϑησαν. ὁ δὲ [Πέτρος ἠκολούδει | 
αὐτῷ [ἀπὸ] μακρόϑεν ἕ ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, 
καὶ εἰσελϑὼν ἔσω ἐκάϑητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 
ἰδεῖν τὸ τέλος. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον 
ὅλον ἐζήτουν ψευδομαοτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ 
ὅπως αὐτὸν ϑανατώσωσιν, καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν 
προσελὺόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσ-. 
ελδόντες δύο! εἶπον" οὗτος ἔφη" δύναμαν κατα- 
λῦσαν τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
οἰκοδομῆσαι. καὶ ἀναστὰς. ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ" 
οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 
Ι ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ". 
ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν 
εἴπῃς εἰ σὺ εἴ ὃ Χριστὸς ὁ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. λέγει 
αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" σὺ εἶπας" πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ 
ἄρτι ὄψεσϑε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου καϑήμδνον 
ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν 
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. τότε ὃ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν. 
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων" ἐβλασφήμησεν" τί ἔτι χρείαν 
ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφη- . 
μίαν" "τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριδέντες εἶσπτον" 
ἔνοχος ϑανάτου ἐστίν. Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ 
ἐράπισαν" λέγοντες" προφήτευσον ἡμῖν, Χοιστέ, τίς 
ἔστιν ὃ παίσας σε; Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάϑητο ἔξω 
ἐν τῇ αὐλῇ: καὶ προσῆλϑεν αὐτῷ μία παιδίσκη 
λέγουσα" καὶ σὺ ἦσϑα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ιαλιλαίου. 
ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσϑεν πάντων λέγων" οὐκ οἷα, 

ὅδ᾽ Ῥ-- [απο] 69 Τ δανατωσουσιν 61 Ἡ ειπαν | 
μεο. : ΞΕ αυτον 69 Τ αποκρινη τι 68 και: Τ- 
αποκριδεις 64 Ὦ ειπας; 66 Ἡ διερηξεν «66 Ἡ ειπαν 

ὅθ αρχιεο. 1 - και οι πρεσβυτεροι 60 δυο : -- ψευδο- 
µαρτυρες 61 ουτ. εφη : τουτον Ίκουσαμεν σοκ ᾱ 
68 ϑεου 29: -- του ζῶντος 69 [Γαλιλ.: Ναξώραιου 70 παντ. 
αυτων παντων οἱ αυτων | Έτ -- ουδε επισταµαι 
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Ὑ 

κατα Μαϑϑαιον  9θμι- 57,9. 

τί λέγεις. ἐξελϑόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν τι 
αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐχεῖ" οὗτος ἦν μετὰ 
Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ τὸ 
ὅρχου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνϑοωπον. μετὰ μικρὸν 18 

δὲ προσελϑόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ: 
 ἀληϑῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου 
δῆλόν σε ποιεῖ. τότε ἤρξατο καταϑεματίξζειν καὶ 74 
ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνϑρωπον. καὶ εὐϑέως 
ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἐμνήσϑη ὁ [Πέτρος τοῦ τὸ σι. 

Ἁ 

ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι πρὶν ἀλέκτορα 
φωνῆσαν τρὶς ἀπαρνήσῃ µε καὶ ἐξελὺὼν ἔξω 
ἔχλαυσεν πικρῶς. ἌΝ. 

| Ποωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες τον τος 
οὗ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ αν 
Ἰησοῦ ὥστε δανατῶσαι αὐτόν" καὶ δήσαντες αὐτὸν 5 1η, 
ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 
Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκοίδη, ὃ 56,15. 
μεταμεληδεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς 
ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις Ἰ λέγων: ἥμαρτον πα- 4 
οαδοὺς αἷμα ἀϑῷον. οἱ δὲ εἶπον" τί πρὸς ἡμᾶς; | 
σὺ ὄψῃ. καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἄνε- ὅ πα ἂν 

χῴώρησεν, καὶ ἀπελϑὼν ἀπήγξατο. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ϐ Μο 1µ1. 
λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν: οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν 

αὐτὰ εἰς τὸν κορβρανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν. 
συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν τ 
ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. διὸ 8. Λοὶ 1,19. 

ἐκλήῦδη ὁ ἀγοὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς 
σήμερον. τότε ἐπληρώϑη τὸ δηϑὲν διὰ Ἱερεμίου 9 σεν 

τοῦ προφήτου λέγοντος" καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα 
ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο 

"71 δε: 7- αυτον 78 δηλ. σὲ ποιει : Ὦ᾿ -ἰ οµοιαζει 
74 Ἡ ευϑυς ου, Πειλατω : Ἡ) -| Ποντιω |- Πει. 8 Ἡ 
Ε΄ τους 4 αϑωον : ὅξ δικαιον | Ἡ ειπαν 9 η] --- 
“Περεμιου, ἐξ Ζαχαριου, ἐξ ΕΒ8Ι8ΊΗ 
πι ο ο ω--ν 

τς 7 τοις 1 αυτοις 78 -- και συ ΟἿ,8 απεστρεφεν 
"δτα : -ἰ τριάκοντα | εν τω ναω 

ττ 



κ, 

1-14: 
Μο 16,9--δ. 

1, 98.9.9. 
5 18,29--88. 

ὦ 19,9. 

15--26: 
Μο 156,6--16. 
1, 9819--96. 

7 18,89--19.1. 

: 11, ναι 48: 

2, 

Ῥί 91,6, 

97.1.0. 94, Κατα Μαδὂαιον τ ΠΝ 

10 ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν 
11 τοῦ κεραμέως, καὺὰ συνέταξέν μοι κύριος. Ὁ δὲ 

Ἰησοῦς ἐστάϑη ἔμπροσὺεν τοῦ ἡγεμόνος" καὶ ἔπη- ἡ 
ρώτησεν. αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων" σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 

«96,68, 158 ὅ8,7. 19 τῶν Ἰουδαίων; ὃ δὲ Ἰησοῦς ἔφη: σὺ λέγεις. καὶ 
ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων 

18 καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. τότε λέγει 
αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος' οὐκ ἀκούεις πόσα σου κατα- - 

14 μαρτυροῦσιν; καὶ οὐκ ἀπεκρίδη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ 
16 ὃν ῥῆμα, ὥστε ϑαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. Κατὰ 

δὲ ἑορτὴν εἰώϑει ὃ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ 
16 δέσμιον ὃν ἤϑελον. εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπί- 
17 σημον λεγόμενον Βαραββᾶν. συνηγμένων οὖν αὐτῶν. - 

εἶστεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος" τίνα ϑέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, ̓ς 
18 Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; ᾖδει 
19 γὰρ ὅτι διὰ φϑόνον παρέδωκαν αὐτόν. Καϑη- Ξ- 

μένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς 
αὐτὸν ἣ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα: μηδὲν σοὶ καὶ τῷ 
δικαίῳ ἐκείνῳ: πολλὰ γὰρ ἔπαϑον σήμερον κατ 

90 ὄναρ δι᾽ αὐτόν. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεῦ- 
βύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν ̓ 

91 Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. ἀποκριδεὶς 
δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς" τίνα ϑέλετε ἀπὸ τῶν ὁ 
δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν: τὸν Βαραββᾶν. 

95 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος" τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν 
τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες" σταυρω- 

98 ϑήτω. ὃ δὲ ἔφη" τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ 
34 περισσῶς ἔκραξον λέγοντες" σταυρωϑήτω. ἰδὼν 

δὲ ὁ Π]|ειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον 
Δόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίφψατο τὰς χεῖρας 
κατέναντι τοῦ ὄχλου λέγων: ἀϑῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἷἵ- - 

10 Ὦ εδώκα 11 εφη ΒΒ -᾿ αυτω | Ὦ λεγχεις; 16 Βα- “ἢ | 
οαββ. : ἈΠ Ίησουν Βαραββ. 9 δὲ 17 17 Ἡ [τον] Βαραῤῥαν 
34 ὮΤ' απεναντι | αιματ.: Ὦ [Π}] - του δικαιου 

11 εστη 39 σταυρωύητω σταυρωὺδητω 
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Κατα Μαῦύϑαιον 27,25---88, 

ματος. τούτου" ὑμεῖς ὄψεσϑε. καὶ ἀποκριδεὶς 9ὔ Δοι ὅ,38, 
πᾶς ὃ λαὸς εἶπεν: τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ. 
ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν 96 
Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φοαγελλώσας παρέδωκεν 
ἵνα σταυρωϑῇ. 
᾿ Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες 2τ ορ ἐξ 

τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ο 19βδ. σοι 
: ὅλην τὴν σπεῖραν. καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα 28 
κοχπκίνην περιέδηκαν αὐτῷ, καὶ πλέξαντες στέφανον 99 
ἐξ ἀχανϑῶν ἐπέδηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ 
᾿κάλαμον ὃν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες 
ἔμπροοσῦεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες" χαῖρε, 
βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν 80 19 50,6. 

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν μας, 
᾿ χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ Ἡ 28,90.88-- 49, 
ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. Ἠξερχόμενοι 89 πρ ΗΕ 
δὲ εὗρον ἄνϑρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα: 
τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 
Καὶ ἐλϑόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοϑᾶ, ὅ 88 
, ἔστιν. κρανίου τόπος λεγόμενος, ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν 84 νε 69,55. 

.οἶνον μετὰ χολῆς ιεμιγμένον' καὶ γευσάμενος οὐκ 
᾿ἡϑόλησεν πιεῖν. σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερί- 86 τε 95,19. 
: σαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βαλόντες κλῆρον, καὶ καϑή- 86 
- μδνοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐχεῖ. καὶ ἐπέϑηκαν ἐπάνω 817 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην" 
"ΟΥΤΟΣ ἘΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩΝ 
ᾷ ἸΟΥΔΑΙΩ͂Ν. Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο 88 19 υ8,.9. 

4 

ο 238 ἢ ενδυσαντες 39 ὯΤ ὁ βασιλευς 81 Τ εκδυσαντες 
“αὖτ. τ. χλ. ενεὸ. 82 Κυρηναιον : ὮΣ -- {εις απαντησιν 
ΜΑ - 64 Τπειν δὲ | ουνον : ἢ οξος δ δὲ ῥαλλοντες 

ς πῃ : δ΄ - ώα πληρωὺη το ρηϑδν υπο του προφήτου" 
διεμερίσαντο τα ιµατια µου εαυτοις, και ἐπι τον ιµατισμον 
μου 6βαον κληρον. 

938 5816 και ενεδυσαν αυτον (ιµατιον πορφυρουν και) χλα- 
νυδα χοκκινην 389 ενεπαιζον 
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7,991, ο΄ Κατα Μαῦδδαιον 

ο 

ΠΡΕ23,)8; 100,35. 89 λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. Οἱ δὲ 
παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς 

9061. 5 3,9. 40 κεφαλὰς αὐτῶν | καὶ λέγοντες" ὁ καταλύων τὸν ναὸν 
χαὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν" 
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, κατάβηϑι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

41 ὁμοίως οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίξοντες μετὰ τῶν Ύροαμ- . Ἢ 
42 µατέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον: ἄλλους ἔσῶσεν, 

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι" βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐστιν, 
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν. 

κ 85,9, 48 ἐστ᾽ αὐτόν. πέποιὺδεν ἐπὶ τὸν ϑεόν, ῥυσάσδω νῦν 
5» 918. 

18-50. 44 εἰ δέλει αὐτόν" εἶπεν γὰρ ὅτι δεοῦ εἰμι υἱός. τὸ 
δ᾽ αὐτὸ “καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συνσταυρωὺέντες σὺν 

45 αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. Ἀπὸ δὲ ἕχτης ὥρας 
σχότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας δνάτης. 

Ῥο 59». 46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὃ Ἰησοῦς 

Ἐχ 90,81. 
Ἡ 10.19.90, 

φωνῇ μεγάλῃ λέγων" ἡλεὶ ἡλεὶ λεμὰ σαβαχ- 
δϑιανϑδί; τοῦτ᾽ ἔστιν" δεέ µου ὃεέ μου, ἵνα τί με 

417 ἐγκατέλιπες; τινὲς. δὲ τῶν ἐχεῖ ἑστηκότων ἀχού- 
νο 00,59, 48 σαντες ἔλεγον ὃ ὅτι Ἡλείαν φωνεῖ οὗτος. καὶ εὐϑέως 

δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας 
49 τε ὄξους καὶ περιδεὶς καλάμῳ ἐπότιξεν αὐτόν. οἷ - 

δὲ λοιποὶ εἴπαν: ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλείας 
60 σώσων αὐτόν. ὃ δὲ Ἰησοῦς πάλιν χράξας φωνῇ 
δι μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. Καὶ ἰδοὺ τὸ χατα- “ 

πέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσϑη [ἀπ] ἄνωϑεν ἕως κάτω 
εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσϑη, καὶ αἱ πέτραν ἐσχί- “ 

88 δεξιῶν : ὮΓ -- ποπίηπο Ζοαύίμδιῃη οὐ ευωνυμῶν : -ἷ- 
ηΟΙΠΙΠΟ δϑιητηᾶ 40 εἰ τοῦ ὃ. : Ὦ ὃ. ει: Ἐ-Ε και 41 οµοιῶς: 
[Η] Ἡ-- και 49 Τ' πιστευσωµεν '. 48 Ὦ επι τω ϑεξω 
46 ὮΤ -- επι πασαν την γην 46 Ἡ εβοησεν | Ἢ ἑλωί ἑλωί, -- 
Ἡ, ἡλί, ἡλί, ὩΣ - ἠλεί ἠλεί λαμὰ ζαφὺδανεί Κ 49 ειπαν : 
ΒΤ ελεγον | σωσων αυντ.: Ἡ-- [αλλος δε λαβὼν λογχην -- 
ενυξεν αυτου την πλευραν, και εξηλδεν υδῶο και αιμα.] 
δ] απ. ἢ --Έ 

41 γραμμ. κ. πρεσβ. 1 0. οἳ γο. κ. Φαρισαιων οἷ γο. κ. Ἃ 
πο. κ. Φ. 438 σωσαι; | πιστευομδν | επ αυτον: επαυτω ἢ 
οἱ αὐτῷ οἱ εις αυτον 48 νυν : - αυτον ᾿44 --- συν ᾗἩἹ 
47 εστωτων 50 -- παλιν 
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Κατα Μαύὕϑαιον ὩἿ,08---θ4, 

τς σϑησαν, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχϑησαν καὶ πολλὰ δ 
σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρύησαν: καὶ δ8 Λοι 56,38. 
ἐξελδόντες ἐκ τῶν μνημείων. μετὰ τὴν ἔγερσιν 
αὐτοῦ εἰσῆλϑον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανί- 
σϑησαν πολλοῖς. Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ δ4 
αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν 
καὶ τὰ γινόμενα ἐφοβήϑησαν σφόδρα, λέγοντες" 
ἀληϑῶς ϑεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. Ἦσαν δὲ ἐχεῖ δ 1, 8,3.8. 
γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόϑεν ϑεωροῦσαι, αἵτινες 
ἠκολούϑησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακο- 
φοῦσαι αὐτῷ" ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ δ6 2050, 
Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ, καὶ ἡ 
μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 57--61: 

Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλϑεν ἄνϑρωπος πλούσιος δῇ τν το δος 
ἀπὸ Ἀριμαϑαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς 4 1955-43. 
ἐμωαϑητεύϑη τῷ Ἰησοῦ: οὗτος προσελϑὼν τῷ Πει- ὅ8 ην 
λάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ {Πει- 
λᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοϑῆναι. καὶ λαβὼν τὸ σῶμα 69 
ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ [ἐν] σινδόνι καϑαρᾷ, καὶ θ0 19 58,9. 
ξϑηχεν αὐτὸ ὃν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατό- 
“μµησεν ὃν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίϑον μέγαν 
τῇ ϑύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλϑεν. Ἦν δὲ ἐκεῖ, 61 
Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καϑή- 
μεναν ἀπέναντι τοῦ τάφου. Τῇ δὲ ἐπαύριον, 62 
ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχϑησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον ! λέγοντες" 68 «ο. 13,0. 
χύριε, ἐμνήσϑημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι 

ς ζῶν" μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. χέλευσον οὖν 64 
᾿ς ἀσφαλισϑῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, 

μή ποτε ἐλϑόντες οἱ μαϑηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ 3 

δά Τ' εκατονταρχης | Ἡ υιος Ψεου δ6 Μαρια 19: ἢ Μαριαμ 
| ΒΕ Ιωση | Ισ. µητ. κ. η. μητὴρ : Ἡὶ η Μαρια η Ιώσηφ και 

Ὅ η Μαρια η εί η Ιωσηφ µητ. κ. η µ. εἰ Ιωσ. κ η µητηο δ7 Ἡ 
: δμαϑητευσεν ὅθ Τ-- [εν] 64 µαδηται : ἈΠ - αυτου 

δά γενοµενα 66 αποδοῦὺ. : --- το σωμα 64 κλεφωσι : 
ΡΙ γυχτος 
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ἡ - ἐν “ ρω ἐπ κι 

ο ο μις Κατα Μαὺδαιον : 

εἴπωσιν τῷ λαῷ: ἠγέρϑη ἀπὸ τῶν γεχοῶν, καὶ 
66 ἔσταν ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. ἔφη 

αὐτοῖς ὁ [Π]ειλᾶτος" ἔχετε χουστωδίαν: ὑπάγετε, 
Ὃν 6,18, 66 ἀσφαλίσασϑε ὡς οἴδατε. οἱ δὲ πορευϑέντες ἠσφαλί- 

σαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίϑον μετὰ τῆς 
κουστωδίας. 

Ίο: ῷ8'. Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν 
Μο 16,1--10. 
Τ, 410. σαββάτων, ἦλϑεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη 
Ἱ ποαταδι ο Μαρία ϑεωρῆσαι τὸν τάφον. καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 

ἐγένετο μέγας" ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἓξ 
οὐρανοῦ καὶ προσελδὼν ἀπεκύλισεν τὸν λέϑον καὶ 

ον 17,2. Αοὲ 110. 8 ἐχάϑητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὣς 
ἀστραπή, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν. ὡς χιών. 

4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσϑησαν οἱ τηροῦντες 
ὅ καὶ ἐγενήϑησαν ὡς νεκροί. ἀποκριδεὶς δὲ ὃ ἄγγελος 

εἶπεν ταῖς γυναιξίν" μὴ φοβεῖσϑε ὑμεῖς" οἶδα γὰρ 
1940: 16,»1; 6 ὅτι Ἰησοῦν τὸν δσταυρωμένον ζητεῖτε: οὐκ ἔστιν 
ας ὧδε, ἠγέρϑη γὰρ. καϑὼς εἶπεν" δεῦτε ἴδετε τὸν 

ορ, 7 τόπον ὅπου ἔκειτο. καὶ ταχὺ πορευϑεῖσαι εἴπατε, 
τοῖς μναϑηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρῦη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, 
καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν [ αλιλαίαν, ἐκεῖ 

8 αὐτὸν ὄψεσὺε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. καὶ ἀπελὺοῦσαι 
ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς 
μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μµαὺηταῖς αὐτοῦ. 

" 9 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων" χαίρετε. 
αἱ δὲ προσελϑοῦσαν ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας 

Ἢ 3,11.10 καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. τότε λέγει αὐταῖς ὁ 
Ἰησοῦς: μὴ φοβεῖσθε' ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς 
ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλϑωσιν εἰς τὴν Ιαλιλαίαν, 

11 κἀκεῖ, µε ὄψονται. Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού 

66 εφη : Ὧ- ὃε 928,1 Μαρια 19: Τ Μαριαμ 6 εκειτο: 
333" - [Π] -Ἐ ο κυριος 7 ειπον: Ὦὶ [ου ΙΟΥ ΓΤ. Ῥτο 
ευσπεν 10 Τ' και εχει 

28,3 εξ : απ | -- και 29 | Άλιδον : -ἰ απο της ὃυρας Ἧ 
8 εξελδουσαι 9 ντ ὡς δὲ επορευοντο απαγγειλαι τοις 
μαϑηταις αυτου 
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τίνες τῆς κουστωδίας ἑλδόντες εἰς τὴν πόλιν 
ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 
καὶ συναχϑέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν 
τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώ- 
ταις, | λέγοντες: εἴπατε ὅτι οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 

᾿ς ψυχτὸς ἐλϑόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 
τ χαὶ ἐὰν ἀκουσὺῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς 
᾿πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἱ δὲ 
λαβόντες ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχϑησαν. Καὶ 
-διδεφημίσϑη ὃ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι 
τῆς σήμερον [ἡμέρας]. Οἱ δὲ ἕνδεκα μαϑηταὶ 
ἐπορεύῦησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ 
«ἐτάξατο αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς, καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσ- 
εχύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελϑὼν ὁ 
Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων" ἐδόϑη μοι πᾶσα 
ἐξουσία ὃν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς. πορευϑέντες 
[οὖν] μαϑητεύσατε πάντα τὰ ἕδνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου πγνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν" καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
μεϑ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντε- 

λείας τοῦ αἰῶνος. 
΄ 

11 Τ' ανηγγειλαν 14 επι : Ὦ Όσο 16 ἈΝ τα αογύρια 
| ΔΤ εφημισύη | Ἐ-- [ημερας] 18 [της]: Ὁ--Τ 19 [ουν]: 
Ἡ -- | ἢ βαπτισαντες ' 

: 19 αογυριον ικανον 17 προσεκυν. : -- αυτω 18 ουρα- 
ους 19 πορευεσδε νυν µαδητ. | τπτ - αμην. 
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161. 
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11,97. 

15 ᾿,20--99, 
Ὄπ 1,14. 

19 Μο 16.16.16. 

90 18.90, 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
-8: Σ { ἐπὶ, πὰ ἢ δ. 5 

μὲ 83.1.19. 9 Καϑὼς γέγραπται ὃν τῷ Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ; Ἢ 
ταν ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσ- 
ἜΣ ἯΙ ώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου" 

19 408. 8 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ: 
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, 

εὐδείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, 

4 ἐγένετο Ἰωάννης ὃ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ [καὶ] 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἆμαρ- 

δ τιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία 
χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμεῖται πάντες, καὶ ἐβαστί- ; 
ζοντο ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομο- 

6 λογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης 
ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην 
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσϑων ἀπρίδας καὶ 

7 μέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσεν λέγων: ἔρχεται ὃ 
ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐχ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 

8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑινᾶς 
[ὃν] πνεύματι ἁγίῳ. 

9--ἸΤ: 
Μὲ 8,18--11. 9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐχκείναις ταῖς ἡμέραις ἤλϑεν 

Τ, 8,51.99, ἢ ο Εν; προς ᾿ οῖ ὲ ος δ 
σι. Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς [αλιλαίας καὶ ἐβαπτίσϑη 

1, 9101. ------------------------ 

ὴ 
᾿ 
ἷ 

1,1 χοιστου: ΒΒ - Όιου ὕεου ᾖ1--δ Τ' χριστου, καδως ... 
αυτου. 9 ιδου : Τ-ι- εγω 4 [και] : Τ--Η 7 µου 90 : 
[Η] δ [εν] : Τ--Η 9 Ἡ-- και 19 

1,9 εν τοις προφηταις | σου 99 : -Ε εμπροσῦεν σου 8 αυ- 
του : του Ψεου ὑμῶν 4--ο | -- και ὅ παντες Ῥροβῦ 
εβαπτιζοντο 6 τριχας : δερριν δ αγιω : -ἰ- καὶ πῳυρυ 
9 Ναξαρεὺ' 
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Κατα Μαρκον 1,10--99, 

εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. καὶ εὐϑὺς ἀνα- 
βαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς 
οὐρανοὺς χαὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν χατα- 
βαῖνον εἰς αὐτόν" καὶ φωνὴ [ἐγένετο] ἐκ τῶν οὐρανῶν" 

σὺ εἶ ὃ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ὃν σοὶ εὐδόκησα. 
Καὶ εὐδὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐχβάλλει εἰς τὴν 
ἔρημον. καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας 1 
πειοαξόµενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν 
ϑηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

Καὶ μετὰ τὸ παραδοϑῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλϑεν 
ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίων κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ ϑεοῦ | [καὶ] λέγων, ὅτι πεπλήρωται ὃ χαιρὸς 
καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ: μετανοεῖτε καὶ 

- στιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Καὶ παράγων παρὰ 
τὴν ϑάλασσαν τῆς [αλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ 
Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν 

τῇ ϑαλάσσῃ" ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς. καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

ἫΝ 

ς 

ὁ Ἰησοῦς: δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς 
γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνϑρώπων. καὶ εὐϑὺς ἀφέντες 
τὰ δίκτυα ἠκολούϑησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ὀλίγον 
εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ κατ- 
αρτίζοντας τὰ δίκτυα. καὶ εὐδὺς ἐκάλεσεν αὐτούς" 
καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ὃν τῷ 
συλοίῳ μετὰ τῶν μισϑωτῶν ἁπῆλὺδον ὀπίσω αὐτοῦ. 

Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ" καὶ εὐϑὺς 
τοῖς σάββασιν [εἰσελδὼν] εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδί- 
δασχεν. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" 
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ 

11 [εγενετο] : Ἡ--Ἑ 14 Ἔ Μετα ὃε 1δ Ἡ [και λεγων]: 
Τ- 91 [εισελθων] : Ἡ--αῦ | ΠΤ' εδιδασκεν εις τ. συνα- 
γώγην 

10 ηνοιγμενοὺυς  καταβ. :- και μενον | εις: επ 11 ὃν 
σοι:εν ὦ 18 ἡμϑδ0. : τ και τδσσεράκοντὰα νυκτας 14 δυαγγ.: 
τῇ τῆς βασιλειας 1δ πεπλήηρωνται οι χαιροι 16 εν : ρυ 
᾽αμϕιῤληστρον υἷ τα μα 16 τα δικτ. : παντα 21 Κα- 
περναουµ 
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11 ο7. 

19118: 
12 γε 1-- 11. 

13 1, 4,1.-- --18. 

14 14.15: 
Με 4,19--17, 
1, 4,14.18. 

15 α 4,4. 

16--20: 
16 μι 4,18--99 

ΤᾺ δτ-, 

17 

18 

19 

20 

21--28: 
21 1, 4,81--87, 

22 Μι 1,38.39. 



ἡ δα” ο ΟΣ Ἐν Δ Αρ ον ὍΣ κ δι ον ΐ ᾿ ον Αν η : τ 

18-98, Κατα Μαρκο 

συναγωγῇ αὐτῶν ἄνδρωπος ἐν πνεύματι ἀκαδάρτῳ, 
ὄτ. ῬῈ 1610, 94 καὶ ἀνέκραξεν 1 λέγων: τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ 

Ναξαρηνέ; ἦλϑες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, 
οὅ ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" 

9,56, 26 φιμώϑητι καὶ ἔξελδε ἐξ αὐτοῦ. καὶ σπαράξαν 
αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάϑαρτον καὶ φωνῆσαν 

οἱ φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλϑεν ἐξ αὐτοῦ. καὶ ἐθδαμρήδήησαν 
ἅπαντες, ὥστε συνζητεῖν αὐτοὺς λέγοντας" τί ἐστιν 

τοῦτο; διδαχὴ καινή: κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύ- 
μασι τοῖς ἀκαϑάροτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν 

98 αὐτῷ. καὶ ἐξῆχϑεν ἣ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐδὺς πανταχοῦ εἰς 
ο τοις 99 ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. Καὶ εὐθὺς ἐκ 

Ῥ4ῤδ-Η.. τῆς συναγωγῆς ἐξελὑδόντες ἦλδον εἰς τὴν οἰκίαν Σί- 
80 µωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. ἡ δὲ 

πενδερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐδὺς 
81 λέγουσιν αὐτῷ περὶ «αὐτῆς. καὶ προσελδὼν ἤγειρεν 

αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός" καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὃ 
89 πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. Ὀψίας δὲ γενο- 

μένης, ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς ὃδαιµονι- 

88 ζομένους" καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς 
ὯΝ ρα 84 τὴν ὑύραν. καὶ ἐδεράπευσεν πολλοὺς κακῶς. 

ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ 
ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι 

195.39: 88 ᾖδεισαν αὐτόν. Καὶ πρωῖ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς 
το ο ἐξῆλὺεν καὶ ἀπῆλὺεν εἰς ἔρημον τόπον, κακεῖ 

96 προσηύχετο. καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ 
97 μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ 
88 ὅτι πάντες ζητοῦσίν σε. καὶ λέγει αὐτοῖς" ἄγωμεν 

94 Τ' ηἡμας" | ὯΤ' οιδαμεν 9ὅ ο Ἰησ. : [Η]Β-- λέγων 
97 αυτους : ΠΒ, προς εαυτους | Ἴ' καινη κατ εξουσιαν' - 
99 Ὦ εξελὺων Ίλδεν | Ἡ ηλὺδαν 89 Τ' εὃυ 84 αυτον: 
Ἡ-|- [χοιστον ειναι] ὃδ Ἡ [και απηλὺδεν] 

99 οι γραμμ. : - αυτων 34 Λλεγων:--εα 81 εχτεινας 
την χειρα κχρατ. Όγειρ. αυτην δ 
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ο οι Κατα Μαρκον 1:99---9/6. 

 ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα κἀκεῖ, 
᾿ χηρύξω" εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλῦον. καὶ ἦλδεν κηρύσ- 89 
σῶν εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλι- 
λαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς σαρακαλῶν 40 αμ 
αὐτὸν [καὶ γονυπετῶν] λέγων αὐτῷ ὅτι ἐὰν ϑέλῃς τί ν,,5--ιὸ. 
᾿ δύνασαί με καϑαρίσαι. καὶ σπλαγχνισϑεὶς ἐκτείνας 41 

τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγειν αὐτῷ δέλω, 
ς χαϑαρίσϑητι. καὶ εὐϑὺς ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ 49 

λέπρα, καὶ ἐκαϑερίσϑη. καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ 48 5,.5; τ,26, 
᾿ δὐϑὺς ἐξέβαλ εν αὐτόν, ! καὶ λέγει αὐτῷ: ὅρα μηδενὶ ἀπ Ομ 
μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ ἽΝ 
καὶ προοσένεγχε περὶ τοῦ καϑαρισμοῦ σου ἃ προσ- 

᾿ς ὅταξεν Μωῦσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ὃ δὲ 4ὔ 
; ΕΠ ὦ ἤρξατο χηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίξευν 
τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασϑαι φανερῶς 
εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις 

ο ἦν" καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοϑεν. 
β Καὶ εἰσελϑὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾿ ἡμε- 9 σα 
ρῶν ἠκούσδη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν. καὶ συνήχϑησαν ο “" ὅμΤ 90, 
πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν 
ὑύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται 8 

᾿ς φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ 
᾿ ᾿ τεσσάρων. καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ 4 

διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, 
καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν χράβαττον ὅπου ὃ 
' παραλυτικὸς κατέκειτο. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν ὅ 

πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ" τέκνον, ἀφίενταί 

"σου αἱ ἁμαρτίαι. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ϐ 
 ὀκεῖ καδήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις 

ο 88 Ἡ και εχει 40 [και γονυπετ.]:1 ΤΠ : Ἡ-- [και] 
..41 σπλαγχνισὺ. : Ἡ -ἱ οργισδεις ο Ι Τρ- αὐτῷ 46 ὨΠ' εις 
ΕἾ σολ. φανερ. εισεΛθ. Ι Τ αλλ ΙΗ [ην] 9,1 Ὦ εις οικον ᾿ 

Ἢ ο 98 -- αλλάχου 428 καὶ 19: - ειποντος αυτου 2,1 και 
ὯΝ 19 : -- ευδεως 4 προσεγγισαι | --εξορυξαντες ὅ τεκνον: 
Ὄ ὋΣ αι Ἢ µου 
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Ϊ : Ἷ οι 7. Κατὰ Μαρχκον ᾿ 

| 18. 435. 7 αὐτῶν; 'τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ' τίς 
8 δύναται ἀφιέναι ἁμαοτίας εἰ μὴ εἷς ὃ δεός; καὶ 
εὐδὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι 

ον οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς" τί 
᾿ 9 ταῦτα διαλογίζεσϑε ὃν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί 
: ᾿ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ" ἀφίενταί 

ἐξουσίαν ἔχει ὃ υἱὸς τοῦ ἀνὑρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
11 ἀφιέναι. ἁμαρτίας, --- λέγει τῷ παραλυτικῷ" ἵ σοὶ 

Ἢ λέγω, ἔγειρε ἄρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὄνταγε 
19 εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρϑη καὶ εὐϑὺς ἄρας. 

τὸν κράβαττον ἐξῆλδεν ἐμπροσὺεν πάντων, ὥστε 
ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάξδειν τὸν δεὸν λέγοντας. 
ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 

| 10 κοάβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 

ος τὸ Καὶ ἑξῆλῦεν πάλιν παρὰ τὴν ϑάλασσαν" καὶ 
τ, 5,1-8, σᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασχεν 

"" 14 αὐτούς. [Καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ 
᾿ Ἀλφαίου καϑήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει. 
Ι ο αὐτῷ: ἀκολούδει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούϑησεν 

ο ος 16 αὐτῷ. Καὶ Ὑίνεται κατακεῖσῦθαι αὐτὸν ἐν τῇ 
| ο Οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 
αν συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ: 

16 ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούδουν αὐτῷ. καὶ οἳ 
γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἤσϑιεν 
μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς 
μαϑηταῖς αὐτοῦ": ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἆμαρ- 

17 τωλῶν ἐσθίει [καὶ πίνει]; καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοῖς" οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ 

7 τι : Ὦ οτι 8 Ἡ [ουτως] | Ἡ [αυτοις] 9 Ἡ εγειρου' 
ἔς περυπ.' ΤΠ υπαγε 10 δε αφιεναι αµαρτ. επι τ. γης 
19 [λεγοντας] 18 παρα : Τ εἰς 14 Λευειν : ὮΓ 
3 Ιακωρον  18.16 Τ' ηκολ. αυτω και 16 Ἐ-- οι | ιδοντες: 
Τ Ῥτ και | ησδιεν: Ἡ εσδιει | αµαρτ. κ. τελων. : Τ' τελων. 
κ. αµαρτ. | [και πινει] : ὮΤ--Η 17 αυντοις : Ἡ-- [οτι] 

ϑ υπαγε εί -᾿ εις τον οικον σου 
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σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν: ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν - 



Κατα Μαρχον 2.,18--.97., 

ἀλλ᾽ οἳ κακῶς ἔχοντες" οὐκ ἦλδον καλέσαι δικαίους 
ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. Κααὶ ἦσαν οἱ μναϑηταὶ Ἰωάννου 18 18-22: 

Μι 9,14--17, 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ 1, υ,88--88. 
“λέγουσιν αὐτῷ: διὰ τί οἱ μαϑηταὶ Ἰωάννου καὶ 
οἱ μαϑηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ 
μαϑηταὶ οὐ νηστεύουσιν; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" 19 
μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὃ νυμφίος 
μετ᾽ αὐτῶν “ἐστιν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν 
τὸν νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν, οὐ δύνανται νηστεύειν. 
ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ 90 

ο΄ γυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 
Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥδάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ 91 
ἱμάτιον παλαιόν: εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα 

ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον 
σχίσμα γίνεται. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 29 
ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μή, ῥήδει ὃ οἶνος τοὺς 
ἀσκούς, καὶ ὃ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. [ἀλλὰ 
οἷνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 

τς Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παρα- 98ης τος 
πορεύεσῦαι διὰ τῶν σπορίµώων, καὶ οἱ µαὺηταὶ  Ὁ 9175. 
αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ": ἴδε τί ποιοῦσι 94 

τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; καὶ λέγει αὐτοῖς" 56 
οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ, ὅτε χρείαν 
ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 
σῶς εἰσῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ Ἀβιάϑαρ 96 τ΄ διὰ 91,7. 

ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως ἔφαγεν, Μὐττ 
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ 

ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 21 Ότι π,14. 
τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνϑρωπον ἐγένετο, καὶ οὐχ 

Ὶ 18 Ἡ οι δε σοι [μαϑηται]) 99 1- [αλλα ... καινους.] 
᾿ς, 38 4 διαπορευεσῦαι | Ὦ οδοποιειν 96 Η [πως] 

ο 47 Άπ - εις µετανυιαν 18 φαρισαιοι : των φαρισαιων 
19 -- οσον ... νηστευειν 90 εν εκχειναις ταις Ίημεραις 

31 επισυνραπτει 99 εκχειται κ. οἱ ασκ. απολουνται 
97 εγεν. : εκτισδη 
τ | 89 
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ἐπί, Ὁ ν: ο ΠΣ ΤΣ τ φας Ες ρα σα ον πι 
Ἂ ι ζ ᾿ δὶ" ᾿ 

ΑΙ ὶ : μι δα Ἀν" ᾿ ΧΗ ᾿ ᾿ ὖ ζ σι Σ ο μὴ 
ν ν 4 Ἢ ν 

2,28... 8,18, Κατα Μαρκον 

98 ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον: ὥστε κύριός ἐστιν 
ὃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνδρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. Καὶ 

9 πος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα" καὶ παρετήρουν 
αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν δ εραπεύσει αὐτόν, ἵνα 

8 κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. καὶ λέγει τῷ ἀνδρώπῳ τῷ 
4 τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν" ἔγειοε εἰς τὸ μέσον. καὶ 

λέγει αὐτοῖς" ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαδοποιῆσαι 
ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οὗ 

ὅ 95. ὅ δὲ ἐσιώπων. καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ 
ὀργῆς, συνλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας. 
αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνϑροώπῳ:" ἔχτεινον τὴν χεῖρα. 
καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάϑη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. - 

Μὲ 3516, 6 καὶ ἐξελϑόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐδὺς μετὰ τῶν 
Ἡοφδιανῶν συμβούλιον ἐποίησαν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως. 
αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

7-19: 
μὲ 15.16.16. 7 Καὶ ὃ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ἀνε- 
κα. χώφησεν πρὸς τὴν ϑάλασσαν: καὶ πολὺ πλῆδος 2), 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούδησεν' καὶ ἀπὸ τῆς 
Μι 4,356, 8 Ἰουδαίας | καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς 

Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον 
καὶ Σιδῶνα, πλῆϑος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ἐποίει, 

9 ἦλϑον πρὸς αὐτόν. καὶ εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς 
αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ 

10 τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ ϑλίβωσιν αὐτόν: πολλοὺς 
γὰρ ὀϑεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ 

1, 4,41.11 ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας. καὶ τὰ πνεύματα 
τὰ ἀκάϑαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐδεώρουν, προσέπιπτον 

- αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ 
184, 19 ϑεοῦ. καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν 

,3,9 εὐ ΤῸ εν | Τ Ῥεραπευει ὃ Τ τ. ξηραν χ. ἔχοντι 47 
αγαϑὸν ποίησαι ὅ χειρα: ζε-- σου 6 εποιησαν : δὲ εδιδουν. 
Ἡ, εποιουν 7 προς: Ώ εις | Ἐκ. απο τ. ]Ιουδ. ηκολουδησαν, 
Ὦ κ.α. τ. Ι. ἠ-σεν 8. ποιει | Ἢ ηλδαν 11 ἈΤ' λεγοντες 

8,1 ξηραν 9. παρετηρουντο ὅ νεκρωσει ὅπ -|- 
υγιης ὡς ἡ αλλη 7 πολὺς οχλος 8 οὐ περαν | οι περι 
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1, 66-11. εἰσῆλὺεν πάλιν εἰς συναγωγήν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνϑρω- , 



ἐκ 

φανερὸν ποιήσωσιν. Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, 
καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤϑελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλῦδον 
πρὸς αὐτόν. καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν μετ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν ! καὶ 
ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια" καὶ ἐποίησεν 
"τοὺς δώδεκα, καὶ ἐπέδηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι 
Πέτρον" καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου, καὶ ἐπέδηκεν 
αὐτοῖς ὀνόματα Βοανηργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς" 
"καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρϑολομαῖον καὶ 
Μαὑδαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου 
αἱ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον ' καὶ 
Ἰούδαν Ἰσκαριώὺ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 

Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον: καὶ συνέρχεται πάλιν 
[Ὁ] ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασῦαι αὐτοὺς μηδὲ ἄροτον 
φαγεῖν. καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλϑον’ 
“κρατῆσαν αὐτόν: ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. καὶ οὗ 
γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον 
ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. καὶ προσκαλε- 
σάμενος αὐτοὺς ὃν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς" 
πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; καὶ ἐὰν 
"βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισϑῇ, οὐ δύναται σταϑῆναν 
ἡ βασιλεία ἐκείνη: καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισϑῇ, 
“οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι. καὶ εἰ ὁ 
σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσϑη, οὐ 
"δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. ἀλλ᾽ οὐ δύναται 
οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθδὼν τὰ 

Ω 
"19 Τ' ποιῶσιν 14 δώδεκα : Ἡ-ι- ους και αποστολους 

᾿ὠνομασεν 16 Ἡ,-- και ἔπου. τ. δώδεκα | Η (και επεὺ.... 
Σιμ.) 17 Η (και επεὺ. ... Βροντης) | δξ ονομα 18 Θαδ- 
.δαιον : Ἡἳ η Δεββαιον 90 [ο] : Ἡ--Ἔ | μηδδ: Τ' µητε 
320 Ἡ Ῥεεζεβουλ 96 1 σταθηναι 86 Ἐ εαυτον, εµερισὺδη, 
χαὺ ου 

πευειν τας νοσους και 18 Ματδαιον εἰ -- τον τελωνην | 
Κανανιτην 19 Σκαριωὺ. οἱ Ισκαριωτην 
ο 91 

: ἊΣ κηρυσσ. : - το δυαγγϑλιον 16 εξουσιαν : -- δερα- 

Ἱ κατά Μαῦρον 6ὃ8,18.-.97. 
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Με 10,1--4, 
Τ, 6.19 --16. 
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351-95: 
Μὲ 19,46--50. 

Ι, 8,19--21. 

1-20: 
Μι 191-098. 

Ἱ, 84-16. 

8,,5. 45. Κατα Μαρον. ἘᾺΝ ο. 

σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, ἑὰν.μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν 
98 δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίων αὐτοῦ διαρπάσει. Ἁμῆὴν: 

λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεϑήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν 
ἀνϑοώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι, 

99 ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν: ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ 
εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν 

. 80 αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. ὅτι 
81 ἔλεγον" πνεῦμα ἀκάϑαρτον ἔχει. Καὶ ἔρχονται 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω 
στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 

89 καὶ ἐκάϑητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ" 
ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου [καὶ αἱ 

88 ἀδελφαί σου] ἔξω ζητοῦσίν σε. καὶ ἀποκριδεὶς 
αὐτοῖς λέγει" τίς ἐστιν ἣ μήτηο μου καὶ οἱ ἀδελφοί 

84 [μου]; καὶ περιβλεινάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ 
καϑημένους λέγει" ἴδε ἣ μήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί 

86 μου. ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ ϑέλημα τοῦ ὥϑεοῦ, οὗτος. 
ἀδελφός μου καὶ- ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 

Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσχειν παρὰ τὴν ϑά- 
λασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, 
ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καϑῆσϑαι ὃν τῇ 
Ιαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὃ ὄχλος πρὸς τὴν ϑάλασσαν 

ο ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παρα- 
βολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὃν τῇ διδαχῇ 

8 αὐτοῦ" ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὃ σπείρων σπεῖραι. 
4 καὶ ἐγένετο ὃν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ 
τὴν ὁδόν, καὶ ἤλϑεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν 

ὅ αὐτός. καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου 
οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐϑὺς ἐξανέτειλεν διὰ 

98 Ἡ ανϑρωπων, | Τ αν 99 Τ' εσται | αμαρτημ. 
Π" χοισεως {έ αµαρτιας 81 Τ' ερχεται 88 [και αι αδελφ. 
σου] : - ΓΕ --Ἡ δδ [μου] : Τ--Η ὃδ ος : Ἡ[Ε.]-- γαρ 
|. ἢ τα δεληματα 4,ὅ οπου : Ἡ ρτ [και] 

26 0σας 81 καλουντ.: φώνουντες υἱ ζητουντες 4,10 λαος 
πολυς ὃ Βπ -Ἔ τον σπορον αυτου 4 πετεινα : - του 
ουρανου 

9ο 



; πμ αν, 

Κατα να 46-19. 

τὸ μὴ ἔχειν βάθος. γῆς" καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος 6 
ἐκαυματίσϑη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὀίζαν ἐξηράνϑη. 

καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνῦας, καὶ ἀνέβησαν Ἱ 
αἱ ἄκανϑαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ 
ἔδωκεν. καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, 8 
καὶ ἐδίδου καοπτὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενον, 
 χαὶ ἔφερεν εἰς τριάκοντα καὶ εἰς ἑξήκοντα καὶ εἰς 
 ἑχατόν. καὶ ἔλεγεν" ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 
Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἵ 10 
περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. καὶ 111 Καὶ ὅμ 
ἔλεγεν αὐτοῖς: ὑμῖν τὸ µυστήριον δέδοται τῆς 
βασιλείας τοῦ ϑεοῦ" ἐχκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παρα- 
θολαῖς τὰ πάντα γίνεται, ἵνα 19 Τε 619.10. 

βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, 
καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, 
ἢ ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεὺ] αὐτοῖς. 

καὶ λέγει αὐτοῖς: οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν 18 
ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσὺε; ὁ 14 
σπείρων τὸν λόγον σπείρει. οὗτοι δὲ εἰσιν οἱ 16 
παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὃ λόγος, καὶ 

ὅταν ἀκούσωσιν, εὐϑὺς ἔρχεται ὃ σατανᾶς καὶ 
αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. καὶ 16 
οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμδγοι, 
οὗ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐϑὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβάνουσιν αὐτόν, καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁίξαν ἐν 17 
᾿δαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης 
'Ἀλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐϑὺς σκανδαλί- 
ζονται. καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνϑας 18 

᾿ σπειρόμενοι" οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 
"καὶ αἱ μέριμναν τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ 19 10,38.54. 
᾿ 

ο 6 ἢ εχαυματισϑησαν 8 Ἡ αυξανοµενα | ες 2099: 

ο ὧν Ὦ εἴς οἱ ὃν 9 ακουετῶ : Ὦ)-|- και ο συνιὼν συνιετω ῥ 
10 άν ηρώτουν 11 Ώ εξωῦδεν | ΠΝ τα 123 Ἡ συνίωσιν δ εἰς 
᾿αὐτους: ΠῚ εν αυτοις 16 Π' οµοιως εισιν 18. δι δ᾽ «δν 

᾿ 10 περι... δώδεκα : µαδηται αυτου | τις ἡ παραβολή 
"αυτη 19 και απαται του κοσμου τὰ 
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Μι 1,2. 

Μὲ 18,19, 

ὡς ὅ,7. 

061 4,18. 

830-84: 
Μι 19,81.99.84. 

1, 19.18.19. 

Ὄπ 4,9.18. 
ἘΖ 17,28 ; 916. 

«99 λυχνίαν τεϑῇ; οὐ γάρ ἐστίν [τι] κρυπτόν, ἐὰν μὴ - 

Φα ον 

ὌΝ 

490-909, Κατα Μαρκο 

πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιδυμίαι εἴσπο- 
οευόµεναι συνπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος 

90 γίνεται. καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν 
καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ ὁ 
παραδέχονται, καὶ παρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα ᾿ 

91 καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. Καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς ὅτι µήτι ἔρχεται ὃ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν 
μόδιον τεὺῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν 

ἵνα φανερωὺῇ' οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα 
95 ἔλϑῃ εἰς φανερόν. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἆκου- 
94 έτω. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς: βλέπετε τί ἀκούετε. 

ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηϑήσεταν ὑμῖν, καὶ προστε- 
οὔ ϑήσεται ὑμῖν. ὃς γὰρ ἔχει, δοϑήσεται αὐτῷ" καὶ ὁ 

ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρϑήσεται᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ. ἡ 
90 Καὶ ἔλεγεν" οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ δεοῦ, ὡς 
57 ἄνϑοωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 

καϑεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύχτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ 
σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 

98 αὐτομάτη ἣ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἴἶτεν. 
99 στάχυν, εἶτεν πλήρης σῖτος ὃν τῷ στάχυϊ. ὅταν. 

δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐδὺς ἀποστέλλει τὸ δρέ- 
80 πανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ δερισµός. Καὶ ἔλεγεν" 

πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ἢ ἐν 
81 τίνι αὐτὴν παραβολῇ ϑῶμεν; ὡς “κόκκῳ σινάπεως, 

ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὃν πάντων Ὁ 
92 τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὅταν σπαρῇ, Ἵ 

ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων, Ἢ 
καὶ ποιεῖ, κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασϑαν ὑπὸ | 
τὴν σχιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατα- | 

90 ὃν 1ος Ὦ ὃν | ἐν 2099: 2} [ἐν] ἢ [ὃν] 21 δὲ Ὁ επι ΤΙ Ἡ | 
Μ55 υπο | Τ χλινην; 95 [τι] : Τ--δε (ΗΤ ἔστιν) 9398 ἤ ο! 
πληρη σιτον, Ἠὶ πληρης [ο] σιτος υἱ πληρης σιτον -Ἤ 
κατασκηνοιν 

91 ερχετ. : απτεται 94 Ώῃπ ἧς τους ακουουσι» 
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πος 

ο Κατα Μαρκον. 4/99--0,δ. 

| ΑΡΑ Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς 88 
᾿ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καϑὼς ἠδύναντο ἀκούειν" 
᾿ς χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίαν 84 
᾿ς δὲ τοῖς ἰδίοις μαϑηταῖς ἐπέλυεν πάντα. 
Εν Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας 88 μὲ 815 58.57) 
γενομένης: διέλϑωμεν εἰς τὸ πέραν. καὶ ἀφέντες 86" δ τν 
τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ 
τ συλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ γίνεται 87 
δα λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν 
τ δίς, τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 

Ϊ καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον 88 
χαϑεύδων" καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ" 

᾿ διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεϑα; καὶ 89 
᾿ς διεγερϑεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶστεν τῇ 
''δαλάσσῃ: σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὃ ἄνε- 

τ΄ μος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 40 
᾿ τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; καὶ ἐφοβήϑησαν 41 

ο φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους" τίς ἄρα 
οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ ϑάλασσα 

] ὑπακούει αὐτῷ; Καὶ ἦλϑον εἰς τὸ πέραν τῆς ἢ κι τος δά. 
Ι ΄ δαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν. καὶ 9 Τὶ 5". 

ἐξελδόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐϑὺς ὑπήντησεν 
αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνϑρωπος ἐν πνεύματι 

᾿ ἀκαϑάοτῳ, ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνή- 8 
μασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο 
αὐτὸν δῆσαι, διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ 4 
᾿ς ἁλύσεσιν δεδέσϑαι, καὶ διεσπάσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς 
8 ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφϑαι, καὶ οὐδεὶς 

Ι " ἴσχυεν αὐτὸν δαμάδαι" καὶ διὰ παντὸς νυχτὸς καὶ ὃ 
1. “ἡμέρας ὃν τοῖς μασ καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν 

ν ἃ τον ες 

ος ανά τ 

ος 

| Ἡ ἊΣ 86 αλλα : 1Ξ-Εὀ δὲ | Τ ήσαν 88 Π' κ. ἣν αυτος 40 Τ' 
' τ΄ εστο. ουτῶς; πὠς ουκ εχ. 41 ΤΠ αὐτὼ υπακουει; 5,9 8 

Ῥυδυς] 

88 - παλγαις δ6 πλοιαρια ὃδ επι προσκεφαλαίου 

9ὔ 



1194. 

1,81, 

δ,6-20.,. ς Κατα Μαρκον 

6 χράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίϑοις. καὶ ἰδὼν 
τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μαχρόϑεν ἔδραμεν καὶ προοσεκύ- 

ἡ νησεν αὐτῷ, καὶ χράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει" τί 
ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου; 

8 ὁρκίζω σε τὸν ϑεόν, μὴ µε βασανίσῃς. ἔλεγεν γὰρ 
αὐτῷ: ἔξελε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάϑαρτον ἐκ τοῦ 

9 ἀνϑρώπου. καὶ ἐπηρώτα αὐτόν: τί ὄνομά σοι; 
καὶ λέγει αὐτῷ: Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί 

10 ἐσμεν. καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ 
11 ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ 
19 ὄρει ἀγέλῃ χοίρων μεγάλη βοσκομένη: καὶ παρε- 

κάλεσαν αὐτὸν λέγοντες: πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς 

18 χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλϑωμεν. καὶ ἐπέτρεψεν 
αὐτοῖς. καὶ ἐξελδόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάϑαρτα΄ 
δἰσῆλϑον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἣ ἀγέλῃ. 
κατὰ τοῦ χρημνοῦ δὶς τὴν ϑάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, 

14 καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ Ναλάσσῃ. ̓  καὶ οἱ βόσκοντες 
αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ Ἧ 
εἰς τοὺς ἀγοούς" καὶ ἦλδον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 

15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ δεωροῦσιν τὸν 
δαιμονιζόμενον καϑήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρο- 
γοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήϑησαν. ᾿ 

16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ 
17 δαυμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. καὶ ἤρξαντο 

παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελϑεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. | 
18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει 
19 αὐτὸν ὁ δαιμονισϑεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ. καὶ οὐκ 

ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ: ὕπαγε εἰς τὸν 

οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς 
90 ὅσα ὃ χύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. καὶ 

ἀπῆλϑεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει 4 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐδαύμαζον. ᾿ 

6 αυτω : Ἡ αυτον 9 μου : Ἡ-- ἐστιν 

18 και ευδεως κυριος Ίησους επεμµφεν αυτους εις τους. 3 
χοιρους 17 παρεκαλουν 18 ρξασο ποβώλών 
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Κατα Μαρχον δ,31-.-..88: 

ο Καὶ ὁιαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ 91 
ἢ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχϑη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ 

] αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν ϑάλασσαν. Καὶ: ἔρχεται 99 μὲ Ὁ18. 88, 
| :. εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν 9434-50. 

αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ παρα- 38 τ,85. 
᾿ χαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ ϑυγάτριόν μου 
᾿ ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλδὼν ἐπιϑῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ, 
Ι ἵνα σωϑῇ καὶ ζήσῃ. καὶ ἀπῆλϑεν μετ᾽ αὐτοῦ. 94 
"καὶ ἠχολούϑει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέϑλιβον 
αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα 95 

᾿ ἔτη, καὶ πολλὰ παϑοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ 96 
Ἰ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν 
Ἐ ὠφεληϑεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλϑοῦσα, 
ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλϑοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ 91 

 ὀπισϑεν ἤψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: ἔλεγεν γὰρ ὅτι 58 
᾿ δὰν ἄφωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωψήσομαι. 

Ι καὶ εὐθδὺς ἐξηράνδη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 99 
καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 
καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ 801, οµο. 
ο αὐτοῦ δύναμιν ἐξελδοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ 
᾿ ἔλεγεν" τίς µου ἥψατο τῶν ἱματίων; καὶ ἔλεγον 81. 

-' αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ" βλέπεις τὸν ὄχλον συνὺλί- 
“ βοντά. σε, καὶ λέγεις" τίς μου ἥψατο; ! καὶ περιε- 88 
"βλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. ἣ δὲ γυνὴ 88 
φοβηϑεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, 
ἦλϑεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν 
τὴν ἀλήϑειαν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ" ϑυγάτηρ, ἣ πίστις 84 

σοῦ σέσωκέν σε" ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσϑι ὑγιὴς 
᾿ ἀπὸ τῆς µάστιγός σου. τι αὐτοῦ λαλοῦντος 86 
Π ἔρχονταν ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἡ. 
.Ψυγάτηρ σου ἀπέδανεν' τί ἔτι σκύλλεις τὸν δι- 

: 91 Τ' εις το περαν. παλιν 28 Ἡ παρεκαλει 96 ἈΤ' 

Ἱεαυτης 88 τρεµουσα : ἈΠ -| διὸ πεποιήκει λάϑοῳ |- 817 
᾿ Φόγατερ 

εν ο 99 -- ονοµ. Ιαξιρος 
ἶ ὶ : 97 7 



ὅ,386--θ,4, Κατα Μαρκον 

86 δάσχαλον; ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον 
λαλούμενον λέγει τῷ ἀοχισυναγώγῳ: μὴ φοβοῦ, 

87 μόνον πίστευε. καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ 
συνακολουϑῆσαι δἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον : 

88 καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. καὶ ἔρχονται. 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ ϑεωρεῖ 
ϑόρυβον, καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά," 

5 αμα. 89 | καὶ εἰσελδὼν λέγει αὐτοῖς: τί ϑορυβεῖσϑε καὶ 
κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέϑανεν ἀλλὰ καϑεύδει. 

40 Ἰχαὺ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας. 
παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν 
μητέρα καὶ τοὺς μετ΄ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται 

ΤΙ, 1,14.41 ὅπου ἦν τὸ παιδίον. καὶ χρατήσας τῆς χειρὸς 
τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ ταλιδὰ κούμµ. ὃ ἐστιν 
μδεϑερινηνευόμενον" τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 

49 καὶ εὐϑὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει" ἦν 
γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐϑὺς ἑκστάσει 

1.44. 48 μεγάλῃ. καὶ διεδτείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς 
το. γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοϑῆναι αὐτῇ φαγεῖν. : 

ο να θ Καὶ ἐξῆλϑεν ἐκεῖϑεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πα- 
; τοίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουϑοῦσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
στο. ὃ αὐτοῦ. καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν. 

ἐν τῇ συναγωγῇ" καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσ- 
σοντο λέγοντες" πόϑεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἣ 
σοφία ἣ δοϑεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται 

8 διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; οὐχ οὗτός ἔστιν 
ὁ τέχτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου 
καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ 

ο δἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ 
4 ἐσκανδαλίζοντο ὃν αὐτῷ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὃ. 

41 Ἡ ταλειδά 6,8 Ἡ-- οὐ | Έτουτω; και δυναμεις .. 
γινονται; ὃ ο τεκτων ο: Ὠϊ ο του τεκτονος Όιος και ο | 
]ώσητος : Ἡ' Ἰωσηφ υἱ Ιωση υἱ -- 

86 ακουσας 41 ϱαββι ταβιδα 48 δουναι Θ,1 ερχετ. : 
και απηλὺεν 3 και ημερα σαβῥβατων | εξεπλ. : - επι τη 
διδαχὴ αυτου ᾿ | 



“δ ΠΟ [ 

Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν 
τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ 

καὶ ὃν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ 
στοιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις 
 ἐπυϑεὶς τὰς χεῖρας ἐδεράπευσεν. καὶ ἐδαύμασεν 
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

τ΄ Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. Καὶ 
|. προσχαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀπο- 
στέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν 
"πνευμάτων τῶν ἀκαϑάρτων, καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς 

᾿ ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ δάβδον μόνον, 
μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 
Ι ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσησϑε 

δύο χιτῶνας. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" ὅπου ἐὰν εἰσέλ- 
ἅητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλϑητε 
᾿ἐχεῖϑεν. καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ 
 ἀχούσοωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐχεῖϑεν ἐκτινάξατε 
"τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρ- 
τύριον αὐτοῖς. [Καὶ ἐξελϑόντες ἐκήουξων ἵνα μετα- 
γοῶσιν, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον 
ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐδεράπευον. 

Καὶ ἤκουσεν ὁ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ 
Ε ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης 
ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἔκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο 
'.ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ὃν αὐτῷ. ἄλλου δὲ ἔλεγον 
τι Ἠλείας ἐστίν: ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης 
ὡς εἷς τῶν προφητῶν. ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης 
ἔλεγεν" ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ἠγέρϑη. 
τὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν 
ία 

᾿ς 4 αυτου 19: Π' εαυτου 6 Ὦ εὕαυμαζεν 9 21 ενδυ- 
᾿σασϑαι 14 2 ελεγον 
πο πο 

, 7 και απεστειλεν αυτους 11 -- τοπος οἳ οσοι αν μὴ 
 δθξώνέα | -- υποκατω | Βπ -- ἀμὴν λεγω Όμιν' ανεκτο- 
.τερον εσται Σοδοµοις η Γοµορθροις εν μερα κρισεως ἡ πολει 
᾿ ο εκεινη. 18 οὔεραπευοντο 15 -- προφητης ὡς 16 ουτος: 
ο... εστω" αυτος 
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θ,18--99, "Κατα Μαρκον νο ος 

Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡοφ- 
διάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

Τιν 18,16. 18 ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν" ἔλεγεν. γὰρ ὃ Ἰωάννης τῷ 
Ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ 

19 ἀδελφοῦ σου. ἡ δὲ Ἡρφῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ 
90 ἤϑελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο" ὃ γὰρ 

Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα. 
δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας 
αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 

Ὁ 91 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς 
| γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν 

αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς 
99 Γαλιλαίας, καὶ εἰσελθούσης τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς 

τῆς Ἡρφδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ 
καὶ τοῖς συνανακειµένοις. ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν 
τῷ κορασίῳ: αἴτησόν µε ὃ ἐὰν ὑέλῃς, καὶ δώσω 

Ἔφει 6,9.6. 98 σοι" καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἐάν µε αἰτήσῃς δώσω. 
94 σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας µου. καὶ ἐξελ- 

ϑοῦσα εἶπεν τῇ μητοὶ αὐτῆς" τί αἰτήσωμαι; ἡ δὲ - 
εἶπεν, τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος. 

οὔῦ καὶ εἰσελὺδοῦσα εὐδὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν 
βασιλέα ᾖἠτήσατο λέγουσα" δέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς 
μον ἐπὶ πίνακι τὴν χεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βασ- 

26 τιστοῦ. καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ Ἱ 
τὶ τοὺς ὅρχους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠδέλησεν 

97 ἀϑετῆσαι αὐτήν. καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὃ βασιλεὺς - 
σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. - 

: καὶ ἀπελϑὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, Ἱ 
Ἢ; 28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ Ἱ 

ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν - 
29 αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. καὶ ἀκούσαντες οἳ μαϑηταὶ 

90 ἡπορδι : ἈΠ εποιει 399 αυτης της : Ἡ αυτου 38 Πο 

[7-Φ- µε 
πον 

91 γενεὺλιοις 94 βαπτιστου «35 -- ευϑυς µετα σπου ο 
δης | --δελω | --εξαυτης | πίνακι: -ἰ- ὦὧδε 37 ενεχδηνα 
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Κατα Μαρχον θ,30-- 40, 

᾿ αὐτοῦ "ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ὄϑηκαν 
αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

ΓΞ "Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 80 1, 9.10; 10,17. 

"καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ 
“ὅσα ἐδίδαξαν. καὶ λέγει αὐτοῖς" δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ 81 
σα ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασὺε ὀλίγον. 
Ξ- ἧσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ ας 
οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. καὶ ἀπῆηλδον [ἐν] τῷ πλοίῳ 82 ἂν νο, 
᾿ εἰς ἔρημον τόσον κατ᾽ ἰδίαν. καὶ εἶδον αὐτοὺς ὅπιά- 88 οἱ 6,.--τὸ, 
γοντας καὶ ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεξῇ ἀπὸ πασῶν 
| τῶν πόλεων συνέδραμον ἐχεῖ καὶ προῇήλὺδον αὐτούς. 
αἱ ἐξελὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσϑη 84 Να 51,11. 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, τά Ὡς 
καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. Καὶ ἤδη 8 ε,ι-ο. 

“ὥρας πολλῆς γενομένης πιοοσελδόντες αὐτῷ οἱ 
ομαϑηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, 
"καὶ ἤδη ὥρα πολλή: ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελ- 86 
"Αλόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγορά- 
σωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν. ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν 97 
αὐτοῖς" δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν 
ὑτῷ" ἀπελϑόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων 

Ὅτοὺυς, καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν; ὁ δὲ λέγει 88 
ὑτοῖς" πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ 

“γνόντες λέγουσιν" πέντε, καὶ δύο ἰχϑύας. καὶ ἐπέ- 89 
ο ταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια 

πὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ 40 

“99 Τ εὐ,. αυτον 80 Ἑ-- οσα20 85 [εν]: Η-- τ | Τ 
ερηµ. τοπον τῶ πλοιω ὃδ Ἡ ειδαν {| ὮΤ επεγγὠσαν 

ΠΕ αυτους | προηλὺ. αυτους : Π' -ἰ συνηλὺδον αυτου |- οἱ ᾽ 
λῦον αυτου υἱ προηλὺ. αυτον αυτου οἱ προηλὺ. αυτους και 
υνηλὺον προς αυτον 8δ ἍΤ γοµενης | Ἠ-- αὐτῷ 
πυκλω : Ἡ' -| εγγισα - 87 Τ' δωσώμεν 88 Ἡ ποσ. εχ. 
τ 89 950 ανακλιϑηναν : 

81 δευτε υπαγωμµεν εις | ευκαιρως ξιχον 83 και ανα- 
ντες εις το πλοιον απηλὺ. 89 κατα την συνποσιαν 
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6,41---δῦ, 

7,84. 41 

45--56: 
Μι 1409--56. 

σ᾽ 6016 --91. 

49 

50 

4,89. 51 

δο 

69 

64 

δῦ 

καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι, 
ὅ ἄνδρες. 

Κατα Μαρχον 

κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα. καὶ λαβὼν τοὺς 
πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχϑύας ἀναβλέψας εἰς 
τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους. 
καὶ ἐδίδου τοῖς μαϑηταῖς ἵνα παρατιδῶσιν αὐτοῖς, 
χαὶ τοὺς δύο ἰχϑύας ἐμέρισεν πᾶσιν. καὶ ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσϑησαν: καὶ ἦραν κλάσματα - 
δώδεκα. κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχϑύων. 

Καὶ εὐϑὺς ἠνάγκασεν τοὺς μωϑητὰς 
αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ 
πέραν πρὸς δηϑσοσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν 
ὄχλον. καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἁπῆλὺεν εἰς τὸ - 
ὄρος προσεύξασὺαι. καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ. 
πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς ϑαλάσσης, καὶ: αὐτὸς μόνος 
ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ὃ 
τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὃ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, - 
περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυχτὸς ἔρχεται πρὸς 
αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης" καὶ ἤϑελεν 
παρελϑεῖν αὐτούς. οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν. ἐπὶ τῆς 
ἡ)αλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξων ὅτι φάντασμά 
ἔστιν, καὶ ἀνέκραξαν" πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν καὶ 
ἐταράχϑησαν. ὃ δὲ εὐϑὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν, 
καὶ λέγει αὐτοῖς" δαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσϑε. 
καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκό- 
πασεν ὃ ἄνεμος" καὶ λίαν [ἐκ περισσοῦ] ὃν ἑαυτοῖς 
ἐξίσταντο οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ᾽ 
ἦν αὐτῶν ἣ καρδία πεπωρωμένη. Καὶ διαπε- 
ράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦχϑον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ 
προσωρμίσὺησαν. καὶ ἐξελδόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ 
πλοίου εὐϑὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν Ιπεριέδραµον ὅλην 
τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάτ-. 

᾿" 

Χ 

48 Τ' χλασματῶν ' 47 ἣν : ὮΤ --- -παλαι Ε δ1 [εκ 
περισσ.] : Τ--Η | Ἡ 

41 αυτοις : κατεναντι αὐτῶν’ 60 -- γαρ αυτον ειδαν 
-- ὅαρσειτε δ] -- λιαν | Έτ - και εὕαυμαξζον δ8 ΓΠεννησαρ 
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τοῖς τοὺς χακῶς ἔχοντας περιφέρειν, ὅπου ἤκουον 
ὅτι ἐστίν. καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας δθ 
ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτί- 
'Ψεσαν τοὺς ἀσϑενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄφων- 
ταν" καὶ ὅσοι ἂν ἥιναντο αὐτοῦ ἐσώζοντο. 

Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί 
τίνες τῶν γραμματέων ἐλϑόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων. 

"καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς 
χερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσϑίουσιν τοὺς ἄρτους, 
-- οἱ γὰρ “Φαρισαῖοι, καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖον ἐὰν 
μὴ πυγμῇ νίψώνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσϑίουσιν, 
κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, καὶ 
ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσϑίουσιν, 

καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, 
"ῥαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων, 
ο --- καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
γραμματεῖς" διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαϑηταί 
σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ 
"κοιναῖς χερσὶν ἐσδίουσιν τὸν ἄρτον; ὃ δὲ εἶπεν ϐ 15 5019. 
αὐτοῖς" καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν 

τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι 
οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ, 

. ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ: 
μάτην δὲ σέβονταί µε, 

| διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνδρώπων. 
ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ κρατεῖτε τὴν παρά- 
δοσιν τῶν ἀνϑοώπων. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" καλῶς 

ο το υαε τὸς δὴ 

- 

δδ Ἡ ἔστιν δ6 αν : Τ' εαν | αγοραις : Ὦϊ - πλατειαις 
,.1.9 Ἡ Περοσολυμων και ... αρτους. 8 ὨΓ Τ' πυκνα 4 
πὸ | βαπτισ. : 56 ραντισωνται | χαλκιων : -ἰ ΓΕ [Β]-Ἑ καὶ 

κλινῶν 6 Ἡ ο λαος ουτος | τιμα : Π | αγαπα |- 
Θ 

δν ο] Ἕ 

ἘΜΗ͂Σ 
δ τοὺς : Ὁ παντας  φερξιν" σπεριδφῴδρον γαρ αυτους 

οπου αν ηκουσαν 7,1 Άπ -- κατεγνὠσαν οἱ εµεμφαντο 
4 αγορας : -ἰ οὗαν ελθωσιν | τηρειν 6 αφεστηκεν υἵ ασπεστη 
ἢ -- βαπτισµους ξεστων και ποτηριων και αλλα παρομοια 
τοιαῦτα πολλα ποιειτε 
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΄ λα ᾿ς Ἢ ΟΝ σον ΣΡ το - σας 

Τ10--58, ΟΠ Κατὰ Μαρκον 

ο πασά 

ην 

ἀδετεῖτε τὴν ΣΙΝ τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὴν παρά- : 
ΟΠ μκορ1οιθιαπ. 10 δοσιν ὑμῶν τηρήσητε. Μωῦὺσῆς γὰρ εἶπεν" τίμα 

ΠΟ τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί" ὁ κακο- 
πο 11 λογῶν πατέρα ἢ μητέρα ϑανάτῳ τελευτάτω. ὑμεῖς 

ἀπι: ' δὲ λέγετε: ἐὰν εἴπῃ ἄνϑρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ 
Ἐπὶ μητρί: κορβᾶν, ὅ ἐστιν δῶρον, ὃ δὰν ἐξ ἐμοῦ 
δ 19 ὀφεληδῆς, οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ 

18 πατρὶ ἢ τῇ µητοί, ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ δεοῦ 
τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾖ παρεδώκατε" καὶ παρόμοια 

14 τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖε. Καὶ προσκαλευς 1 ᾿ 
πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς: ἀκούσατέ μοῦ 

τ Αοὶ τομ4.0. 15 πάντες καὶ σύνετε. οὐδέν ἐστιν ἔξωϑεν τοῦ ἀν- 
σα ὑρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοι- 

᾿ νῶσαι αὐτόν: ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνὑδρώπου ἐχπο- 
οι 17 οευόµενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνδρωπον. Καὶ 

| ὅτε εἰσῆλϑεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων 
18 αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. καὶ - 

λέγει αὐτοῖς' οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ 
νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωϑεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν. - 

19 ἄνὺρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ὅτι οὐχ 
εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ᾽ εἰς τὴν - 
κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται; καῦα- ο 

90 ορίζων πάντα τὰ βρώματα. ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ 
τοῦ ἀνὑρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν 

91 ἄνδρωπον. ἔσωδεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀν- 
κι ὑρώπων οἱ διαλογισμοὶ ος κακοὶ ἐκπορεύονται, 
ος Ὁ) πορνεῖαι, χλοπαί, : φόνου, | μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, - 

ὅτῳ : πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφϑαλμὸς πονηρός, 
98 βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη: πάντα ταῦτα 

Ἢ Σ 9 τηρησ. : Ὦ -| στησητε |- 11 Ἡ κορβάν 1ϑυμωὼν : 
τ ὮΓ --- 4 τη µωρα Ε 16 Η οὐδὲν ἔσιω 17 Τ' εις τον οικ. 

19 αφεδρ. : ὮΠ - οχετιν Κι | Ἔ εκπορευεται, καὺ. π. τ. 
ο. βρωματα; 

: 16 ευ τις εχει ὦτα ακουει» ακουετω 19 εκπορ. : :3 
: εκβαλλεται οἱ εξερχεται | καδαριζει 91.99 πορνεια χλεμ- 

ματα µοιχειαι φονος πλεονέξια δολος πονηρια | ῥλασφηρικὰ ἐν 
] υπερηφανιαι 
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τὰ πονηρὰ ἔσωϑεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν 
ς ἄνδρωπον. 
ος Ἠκεῖδεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλδεν εἰς τὰ ὅρια 
ο Τ7ύρου [καὶ Σιδῶνος]. Καὶ εἰσελδὼν εἰς οἰκίαν 
: οὐδένα ἤϑελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσϑη λωϑεῖν" 
ἀλλ εὐδὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν 
᾿ς τὸ ϑυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάϑαρτον, ἐλ- 
ἡ)οῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ" ἡ δὲ 

τ γυνὴ ἦν Ῥλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει" καὶ 
ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐχβάλῃ ἐκ τῆς 

Ἔ ὡυγατρὸς αὐτῆς. καὶ ἔλεγεν αὐτῇ ἄφες πρῶτον 
. χορτασϑῆναιν τὰ τέκνα" οὐ γάο ἐστιν καλὸν λαβεῖν 

τὸν ἄρτον τῶν τέχνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 
᾿ς ἢ δὲ ἀπεκρίδη καὶ λέγει αὐτῷ" ναί, κύριε" καὶ 
ο τὰ χυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσϑίουσιν ἀπὸ 
ο τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. καὶ εἶπεν αὐτῇ διὰ 

τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυϑεν ἐκ τῆς ϑυγα- 
πρός σοὺ τὸ δαιμόνιον. καὶ ἀπελὑοῦσα εἰς τὸν 
οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν 

ο κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυϑός. Καὶ πάλιν 
᾿ς ἐξελϑὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλϑεν διὰ Σιδῶνος 
τς εἰς τὴν ϑάλασσαν τῆς Ιαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν 
ὁρίων Δεκαπόλεως. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν 
καὶ μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπυϑῇ 

᾿ς αὐτῷ τὴν χεῖρα. καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου κατ’ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ 
εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης 
αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναδεν, 
“καὶ λέγει αὐτῷ: ἐφφαϑά, ὅ ἔστιν διανοίχϑητι. 
καὶ ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύϑη ὁ δεσμὸς 

94 Ἱ-- [και Σιδ.] | Τ' ηϑελησον | Β ηδύνηδη 26 Τ 
' "αλα | Τ εισελδουσα 96 Ὦ Συρα Φοινικισσα 96 ναι, 

᾿ς χυριδ : ὮΓ -ἰ κυριε, αλλα ΚΕ οἱ κυριε ὃδ Τ- αὐτου 19 
ε- 8δ ελυδη : Τ' ρὲ ευδυς 

δεν . 38 παιδων 8090 την ϑυγατερα βεβλημενην 

ο πι | 106. -' 

οσο κατα Μαρκον 7,24-- 86. 

24-30: 
24 Μι 1691-98. 

26 

-- 25 

29 

90 

91 Μὲ 1ὕ,99--81. 

90 58, 

90) 8,38. 

84 6,41. ὅ 11,41. 

96 



7,36--8,19, Κατα Μάρκον ο. ο... 

1μ8-45.96 τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. καὶ ὃδιε- 
στείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν" ὅσον δὲ αὐτοῖς 

Ν /’ 9. Χ ο , 3 ’ Ἂ 

διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 
87 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες" χαλῶς ἣ 

πάντα πεποίηκεν, καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν 
καὶ ἀλάλους λαλεῖν. ἷ κ ιὸ- 

μα. λομά τα, κικὲκ 
ο ως ὃ Ἰν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου 

, ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσά- 
61--4. 9 μδνος τοὺς μαϑητὰς λέγει αὐτοῖς" σπλαγχνίξοµαι 

ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν 
8 μὸν καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν" καὶ ἐὰν ἀπο- 
λύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυδήσονται 
ἐν τῇ ὁδῷ" καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόϑεν ἥκασιν. 

4 καὶ ἀσπεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ μµαὺδηταὶ αὐτοῦ ὅτι 
πόῦὺεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων 

ὅ ἐπ᾽ ἐρημίας; καὶ ἠρώτα αὐτούς" πόσους ἔχετε 
6 ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν' ἑπτά. καὶ παραγγέλλει τῷ 

ο ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς: καὶ λαβὼν τοὺς 
ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔχλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
ιιαδηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιδῶσιν, καὶ παρέϑηκων 

7 τῷ ὄχλῳ. καὶ εἶχαν ἰχϑύδια ὀλίγα: καὶ εὐλογήσας 
8 αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιδέναι. καὶ ἔφαγον 
καὶ ἐχορτάσὺησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμµά-. 

9 των ἑπτὰ σπυρίδας. ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. 
10 καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. Καὶ εὐδὺς ἐμβὰς εἰς τὸ 

πλοῖον μετὰ τῶν μωϑητῶν αὐτοῦ ἤἦλϑεν εἰς τὰ 
μέρη Δαλμανουϑά. 

ἐπ τρις 11 Καὶ ἐξῆλχϑον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο τς Ἵ 
τεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ 

19 οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. καὶ ἀναστενάξας τῷ ὁ 

«ἀν 

-:» 

87 και τους : Ὦ ϱγ ὡς 8,3 ἢ ημεραις τρίισιν | Ἡ-- μοι 
8 Π' νηστις | Ἡ εισιν 7 ειπεν ... παρατιὺδ.: Τ παρεδηκεν 
δ Ἡ σφυριδας 10 εµβας : Ἡ-ι- αυτος “ 

8,1 παμπολλου 9 Ίμεραι τρεις εισιν απο ποτε ὧδε 
εισιν κ. 8 και απολυσαι αυτ. ν. εις οὐκ. ου ὕελω µη εκλυ- Ἶ 
θωσιν 7 ευχαριστησας ο) 

106 ᾿ ΥΩ: 



συνδύματι αὐτοῦ λέγει" τί ἣ γενεὰ αὕτη ζητεῖ 
σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοϑήσεται τῇ γενεᾷ 
ταύτῃ σημεῖον. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμρὰς 

" - ς 5 1 ’, ΝΣ 5 6 -" 

ἀπῆλὺεν εἰς τὸ πέραν. Καὶ ἐπελάϑοντο λαβεῖν 
ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεὺ᾽ ἑαυ- 
τῶν ὃν τῷ πλοίῳ. καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων" 
ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαοισαίων καὶ 
τῆς ζύμης Ἡρῴδου. καὶ διελογίξοντο πρὸς ἀλλήλους 
ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχομεν. καὶ γνοὺς λέγει, αὐτοῖς" 
τί διαλογίξεσὺε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε 
οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν 
ὑμῶν; ὀφϑαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, καὶ ὦτα 
ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε, ὅτε τοὺς 
πέντε -ἄρτους ἔχλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, 
«πόσους χοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέ- 
γουσιν αὐτῷ: δώδεκα. ὅτε καὶ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς 
τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα 
κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν αὐτῷ" ἑπτά. καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς" οὔπω συνίετε; 

Καὶ ἔρχονται εἰς βηϑσοαϊδάν. [καὶ φέρουσιν 
αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ 
ἅψηται. καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ 
ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς 
τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπυϑεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπη- 
οώτα αὐτόν" εἴ τι βλέπεις; καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν" 
βλέπω τοὺς ἀνϑροώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περι- 
πατοῦντας. εἴτα πάλιν ἐπέϑηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ ἀπε- 
κατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα. καὶ 

19 2 -- υμιν 16 Ἡ εχουσι 17 νους : Β-- [ο ο σους] 
18 Τ' ακουετε, 19 ποσους : Τ' ϱτ και 90 και 19 : ---ᾱε, 
Ἡ ὃε | Η σφυριδων | 1-- αὐτῶ 99 Βηϑσαιδαν : : Ὦ᾿ 
-ἰ Βηϑανιαν - 38 ἈΤ' βλεπει. 96 Ἡ εὕηκεν | ὯΤ' δηλαυγως 

18 εμβας : -" εις (το) πλοιον 1 -- ορατε | των ἤρω- 
τ διανων 17 πεπωρωμενη εστιν ἡ καρδια υμων 21 πως 

ουπω 38 εξηγαγεν 96 ὡστε αναβλεψαι 

107 

Κατα Μαρκον. | 8,18-- 96, 

19 

14 

ΤΌ τὸ 9 .1- 
5,6. 

16 

17 0105. 

εἶχ 841 
15Η, οσα 

19 61-44. 

90 6--9. 

21 

Ὁ 6,86, 

959:,8 5.88. ὦ 98. 

24 

20 

20 7,86. 



2ώ7--9.1: 
ΜΕ 1618..95, 27 
τ, 9,18.--97. 

6.156. 98 

9ο 

94 

Μ 10,89, 96 

να η Ῥρι--ι Κατα Μάριον 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ ων: ην. 
εἰς τὴν κώμην εἰσέλὺῃς. ᾿ξ 

Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
εἰς τὰς χώμας Καισαρίας τῆς Φιλίππου: καὶ ὃν 
τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μωϑητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς" 
τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνδρωποι εἶναι; οἱ δὲ εἴσταν. 
αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ 
ἄλλοι Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν. 
καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς: ὑμεῖς δὲ τίνα µε 
λέγετε εἶναι; ἀποκριδεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ" σὺ 
εἶ ὃ Χριστός. καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
“λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἤρξατο διδάσκειν 
αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου “πολλὰ 
παὺεῖν, καὶ ἀποδοκιμασὺῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυ- 
τέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων 
καὶ ἀποκτανὺῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἆνα- 
στῆναι: καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ - 
προσλαβόμενος ὃ [Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν ὁ 
αὐτῷ. ὃ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαδητὰς 
αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτοῳ καὶ λέγει" ὕπαγε ὀπίσω 
μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ 
τὰ τῶν ἀνὑδρώπων. Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν 
ὄχλον σὺν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς" εἴ 
τις ϑέλει ὀπίσω µου ἐλϑεῖν, ἀπαρνησάσδω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουϑείτω 
μοι. ὃς γὰρ ἐὰν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει 

96 µηδε: ΤΠ µη | μηδε... εισελδης : Π' -ἰ μηδενι ειπης. 
εις την κωμµην (πὶ νο] 5126 Ῥτᾶθιηϊβθῖς ὅπαγε εις τον 
οικον σου) υἱ υπαγε εις τ. οὐκ. σου, και εαν εις την χωμὴν 
εισελδης µήηδενι ειπης [μηδε εν τη κωµη] υἱ µηδε εις την τ 
κωμην εισελὺδης μηδξ ειπῆς τίνι εν τη κωµη 84 ει τις : 
Ἐ οστις | ελδειν: ΤΠ ακολουδειν 85 δέ τὴν εαυτου ψυχὴν σ. 
|. Ἡ [εμου και] 

97 εις Καισαριαν 99 Βπ - ο Όιος του ἀν {του ζ ζῶντος) Ἂν» 

108 

τ 

ΜῊ ΤΉ ΡΣ 
4 Ὁ ο... 

τε. γεν 

ΕΕ, ανν Ὁ 

{ 

» ὲ ᾿ τ ! 

νι Ψ ᾿ ἄχ; ν Αη ΘΝ τὶ 

Υ ἜΑ ἐδ ηλ Ἢ ἀρ τ᾽ η ΡΣ ΡΤ σ᾽ αν, 

2 ΝΙΝΟ χυυ τὰ τ ΠΤΙ ΤΗΕ Ῥ ο ο μας 

{ 



τες, 4 

ο΄ Κατα Μαρχον 8,36---9,10.. 
ας Ὄ 

αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνϑρωπον κερδῆσαι τὸν 86 
κόσμον ὅλον καὶ ζημιωὺῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 
τί γὰρ δοῖ ἄνϑρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 81 
αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνϑῇ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς 88 Μι 10,88. 
λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμναρ- 

 τοωλῷ, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑοώπου ἐπαισχυνϑήσεται 
αὐτόν, ὅταν ἔλϑῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 9 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων 
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν 
τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ἐληλυϑυῖαν ἐν δυνάμει. 

Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὃ Ἰησοῦς 5 νι πι 15. 
τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, καὶ Τἵ' 59-56. 
ἀναφέρειν αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν "κατ ἰδίαν μιό- 

"ους. καὶ μετεμοοφώδη ἔμπροσϑεν αὐτῶν, καὶ τὰ 8 
Ο ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα 

᾿ γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 
᾿ς χαὶ ὥφϑη αὐτοῖς Ἠλείας σὺν Μωῦσεῖ, καὶ ἦσαν 4 
- συνλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. καὶ ἀποκριδεὶς ὁ Πέτρος ὅ 
λέγει τῷ Ἰησοῦ: ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 
᾿ς εἶναι, καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ 
ς Μοωῦσεῖ μίαν καὶ Ἡλείᾳ μίαν. οὐ γὰρ ᾖδει τί 6 

ἀποκριδῇ: ἔχφοβον γὰρ ἐγένοντο. καὶ ἐγένετο 7 1.11. 3} 1,11. 
ο΄ ψερέλη ἐπισκιάξουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ ος 

τῆς νεφέλης" οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 
᾿ς ἀχούετε αὐτοῦ. καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι 8 
᾿ οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεὺ’ ἑαυτῶν. 

Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους διεστεί- 9 8,30. 
λατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ 
(νὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνδρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 
καὶ τὸν λόγον ἐχράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συνζη- 10 

μα κ τν, μες 
τως δι 

Η, 

ο 36 ἢ ὠφελήσει | ανϑρ. : π[Β] ϱι τον 9,9 πΤ κ.τον ]ω. 
8 40 μεὺ εαυτ. ει µη τον Ἰησ. μονον 9 απο : 8 εκ 

τ΄ 36 ανθρωπος | εάν κερδηση ... ζημιωδη 9,1 οἰτινὲς : ϱι 
"μετ μου 3 αναγει 8 λιαν:-{ ὣς χιων | ὡς ου δυναται 

ις Λλευκ. επι τ. γής ὃ ποιυησω ϐ λαλήσει (-ση) 10 --- ὙΘΙΒ. 

παν 109 



ΜΙ 9.98. 
15 68,8. 

Μὲ 11,14. 
1 Ἐξ 19/9.10. 

14--29: 
Μι 17.14--91. 

1, 9,91--49. 

15 

11.99, Κατα Μαρκον ος 

11 

19 

19 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

τοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκοῶν ἀναστῆναι. καὶ 
ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες" ὅτι λέγουσιν οἱ γραμµ- 
ματεῖς ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλδεῖν πρῶτον; ὁ δὲ ἔφη 
αὐτοῖς" "Ηλείας μὲν ἐλδὼν πρῶτον ἀποκαϑιστάνϑι 

πάντα. καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνϑροώπου, ἵνα πολλὰ πάϑῃ καὶ ἐξουϑενηϑῇ; 
ἀλλὰ λέγω. ὑμῖν ὅτι καὶ Ἡλείας ἐδλήλυϑεν, καὶ 
ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤϑελον, καϑὼς γέγραπται 
ἐπ᾽ αὐτόν. 

Καὶ ἐλδόντες πρὸς τοὺς μαϑητὰς εἶδον ὄχλον 
πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γοαμματεῖς συνξητοῦντας 
πρὸς αὐτούς. καὶ εὐϑὺς πᾶς ὃ ὄχλος ἰδόντες. 
αὐτὸν ἐξεϑαμβήϑησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπά- 
ζοντο αὐτόν. “καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς" τί συνζη- 
τεῖτε πρὸς αὐτούς; καὶ ἀπεκρίϑη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ 
ὄχλου: διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, 
ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον: καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν κατα- ' 
λάβῃ, δήσσει αὐτόν, καὶ ἀφοίδει καὶ τρίδει τοὺς 
ὀδόντας καὶ ξηραίνεται" καὶ “εἶπα τοῖς μαδηταῖς 
σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ 
ἀποκριδεὶς αὐτοῖς λέγει" ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως 
πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; 
φέρετε αὐτὸν πρός µε. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς 
αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐϑὺς συνε- 
σπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο 
ἀφρίξων. καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ" 
πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ 
εἶπεν, ἐκ παιδιόϑεν: καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ 
αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν" 
ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήϑησον ἡμῖν σπλαγχνισϑεὶς ἐφ᾽ 

ο τ τ κα αν σσ 
ο. 11 λεγουσιν : Τ- οι φαρισαιοι και 19 Τπ-π μὲν | Ἡ 

ασοκατιστανει  Π' ανδρωπου; | Π' εξουδενωδη. 14 Ἡ ειδαν 
16 Ἐ-- αυτον 29 9 Τ αλλα. 

10 οταν εκ νεκρῶν αναστη 18 Ώηπ -- εκβαλειν αυτο 
19 απιστε -|- και διεστραµµενη 91 εκ παιδος 993 μιν ἃ 
-{- κυριε 
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ον ΄ 5 πι, ἐν" Ἐν όλ αμήν, { ν γι 
πο νου ἐν δ ο. 



| 

| - 
| 
᾿ 

φ 

πο Κατα Μαρκον 9,528--.86, 

ο ἡμᾶς. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνῃ" πάντα 98 11,58. 

δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. εὐϑὺς χράξας ὁ πατὴρ 941, 11,5. 
τοῦ παιδίου ἔλεγεν: πιστεύω: βοήϑει μου τῇ 
ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, 9 
ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαϑάρτῳ λέγων αὐτῷ": 

τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι, 
ἔξελϑε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλϑῃς εἰς αὐτόν. 
καὶ χράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλδεν' καὶ 96 1,56. 
ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν 

ὅτι, ἀπέϑανεν. ὃ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς 97 
αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. καὶ εἰσελϑόντος 98 
αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν : 
ἐπηρώτων αὐτόν' ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήϑημεν ἐχ- 
βαλεῖν αὐτό; καὶ εἶπεν αὐτοῖς" τοῦτο τὸ γένος ἐν 29 
οὐδενὶ ΤᾺ ἐξελϑεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 80--32: 

ἐν Μι 11.29.98. 
Κἀκεῖϑεν ἐξελίδόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς 801, ὁ 46. 

"Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤϑελεν ἵνα τις γνοῖ" ἐδίδασκεν 81 5,81; 10,85--84. 
"γὰρ τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑοώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 

| ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποχταν- 
ὑδεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. οἱ δὲ ἠγνόουν 89 1, 18,84. 
τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. κ 

Καὶ ἦλϑον εἰς Καφαρναούμ. Καὶ ὃν τῇ οἰκίᾳ 88 ο 
γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς" τί ὃν τῇ ὁδῷ διελο- τι δὴν 
᾿ γίζεσϑε; οἱ δὲ ἐσιώπων" πρὸς ἀλλήλους γὰρ 84 
 διελέχϑησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων. καὶ παδίσας 86 10,44. 
ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς" εἴ τις 
᾿ϑέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ 
σάντων διάκονος. καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν 86 1916. 
. 
ἊΣ 
Το 

| ε΄ ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ 

6 Ἡ Τό (ἢ τό) Μι δυνη, (Τ:) 94 παιδιου : Ἠ' -- 
μετα δακρυων]|- 96 Το οχλος 399 προσευχή : | ὨΓΕ [ΒΕ] -Ὁ 
ραυ νηστεία 80 24 επορευοντο 81 Η [αυτοις] 

98 οτι : δια τι 81 --αποκτανϑεις | τη τριη ημερα 
8 διελογ. : -ἰ προς εαυτους 84 -- εν τη οὗω | τις µειδ. 
γενηται αυτων δ -- και λεγει ... διακονος 
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ΟΣ τὶ ταν. 

μι : ος. 

9,37---47, τς Μαρκον. 

με 10,40. 87 δἶστεν αὐτοῖς" ὃς ἂν ὃν τῶν τοιούτων παιδίων 
οκ. δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς 

-- ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀπο- 
Να 11,51.58, 98 στείλαντά µε. Ἔφη αὐτῷ ὃ Ἰωάννης: διδά- α 

σκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ 51. σου ἐχβάλλοντα 
δαιμόνια [, ὃς οὐκ ἀκολουδεῖ ἡμῖν], καὶ ἐκωλύομεν 

τα κ 19,3.89 αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούδει ἡμῖν. ὃ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν" μὴ κωλύετε αὐτόν' οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς - 
ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου καὶ δυνήσε- 

Μι 19,50. 40 ται ταχὺ κακολογῆσαί µε" ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καϑ' 
Μι 10,48. 41 ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν. Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς 

ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι, ὅτι Χριστοῦ. ὅστξ; Ὁ 
ἐν Ὁ ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισϑὸν Ἂ 
σα 4» αὐτοῦ. Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα. τῶν μικρῶν 
ος. τούτων τῶν πιστευόντων, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον 

δἰ περίκειται µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον - 
μὲ ὅ,80.48 αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν ϑάλασσαν. Καὶ ἐὰν ᾿ 

σος σκανδαλίσῃ σε ἢ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν: καλόν 
15 00,54, ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελϑεῖν εἰς τὴν ζωήν, ἢ τὰς 

δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελϑεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς 
46 τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδα- 

λίξῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν" καλόν ἐστίν σε εἰσελϑεῖν 
ος. εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα 

Μι 59. 47 βληϑῆναν εἰς τὴν γέενναν. καὶ ἐὰν ὁ ὀφδαλμός 
σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν: καλόν σέ ἐστιν 
μονόφϑαλμον εἰδελιδοῖα εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ, ἢ δύο ὀφϑαλμοὺς ἔχοντα βληϑῆναι εἰς ἘΝ ̓  

87 Η [εν] | Τ' των παιδιων τουτων ον Ἠ ειδαμεν | -- 
[ιος... ημιν] : ΤῊ | και εκὠλ.... ημιν 1 ὮἩ ήοςους 
ακολουδει μεὺ ἡμῶν, και εχωλυοµεν (υἷ ΒΕ ΣΝ αυτον ΓΕ, - 
οἳ. ος ο. α. ἡμιν, κ. εκωλυσαµεν α., οτι ουκ απολουδει 

πα. ἡμῦν: 89 Ἡ γὰρ ἔστιν 41 ονοµατι: 1- µου 49 πιστευον- - 
Κίς των : Ἡ-- [εις εμε] 48 Ὦ σκανδαλιζη 47 4-- τὴν 20 « 

49 πιστυν εχοντων | περιεκειτο 48 απελὺ. : βληδηναι 
[εις 89 : οπου εστιν 44.46 οπου ο σκωλης. αυτων ου 
τελέυτα και το πυρ ου σβεννυται 48 ζωην : -ἰ- αιώνιον |. 
ἢ -- εις το πυρ το ασβεστον. 47 βληὺ. : απελδειν ΣΝ 
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"ἢ : : Κατα Μαρκον 9,48-- 10,14, 

γέενναν, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ 48 
- πῦρ οὐ σβέννυται. πᾶς γὰρ στυρὶ ἁλισϑήσεται. 49 τιν 5,18. 
ο Ἰἰχαλὸν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, 60 μι 5,8. 
ὃν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ ο. 

᾿ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 
Καὶ ἐκεῖϑεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς 6) μι τ Ὃ μι 

Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συνπορεύογ- 
ταν πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώϑει πάλιν 
ἐδίδασκεν αὐτούς. Καὶ προσελϑόντες Φαρισαῖοι 9 
᾿δπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδοὶ γυναῖκα ἀπο- 
λῦσαι, πειράξοντες αὐτόν. ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν 8 
αὐτοῖς" τί ὑμῖν ἐνετείλατο ωῦσῆς, | οἱ δὲ εἴπαν" 4 νι 3... 
ἐπέτρεφεν Μωῦσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ Ὃ ον 

| ἀπολῦσαι. ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" πρὸς τὴν ὅ 
σχληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν 
Ἱ. ταύτην. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ϐ ἀκ 17. 

ἐποίησεν αὐτούς" ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνϑρω- 7 ἂν 2. 
᾿ πος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἔσονται 8 
" οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ 
μία σάρξ. .ὃ οὖν ὁ ϑεὸς συνέζευξεν, ἄνϑοωπος 9 
“μὴ χωριζέτω. καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαϑη- 10 
᾿ ταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. καὶ λέγει, αὐτοῖς 11 τ, 16,8, 
ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ 
“ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν" καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύ- 12 
δν ᾿σασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον, μοιχᾶται. 
ος Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἅψηται αὐτῶν" 18. (ΑΓ νο, 
Ἢ δὲ μαϑηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ἰδὼν δὲ ὁ 14 1 18,16--|τ. 
᾿ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ἄφετε τὰ 

9,88, 

᾿ς 49 Ὧν -ἰ πασα γαρ ὣυσια αλι αλισϑησεταν αἰ υἱ σίας γαο 
“πυρι αλισῦ. και πασα ϑυσια [αλι] αλισδησεται δ0 αλας 
[ 1990: Π αλα 10,2 Ἡ [προσελὺ. φαρισ.] | Ἔ οι Φαριο. 
6 Ἢ [αυτους] 7 µητερα : 1-Ἐ αυτου: Ὦ-]- [και προσκολλη- 
|. Φήησεται προς την γυναικα αυτου] 18 Ἡ αυτων αφηται | 

ἜΣ 47 Άη -|- του πυρος 10,1 συνερχεται παλιν ο οχλος 
Β 3 -- φΦαρισαιοι ϐ - ατισεως [ Άη - ο ϑεος 9 εζευξεν 
18 ̓κ. εαν γυνὴ δξελϑη απο του ανδρος Ι γαμηΐϑη αλλω 
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10,16---ὁ6, Κατα Μαρχκον - 

Μι 18,8. 16 

9,56. 16 

17--81: 
Με 19,16--80. 17 
1, 18.18--80. 

18 

Ἐκ 50,15--17. 19 
θὲ ὅ,16--30. 

20 

8,84. Μὲ 10,88, 91 

22 

20 

Ῥᾳ 69,11. 24 
1 1 6,17. 

26 

παιδία ἔρχεσδαι πρός µε, μὴ κωλύετε αὐτά" τῶν. 
γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλϑῃ εἰς αὐτήν. καὶ 
ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τυϑεὶς τὰς χεῖρας 
ἐπ᾽ αὐτά. : 

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσὸδρα- 
μὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν: 
διδάσκαλε ἀγαϑέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον 
κληρονομήσω; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" τί μὲ 
λέγεις ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑὸς εἰ μὴ εἷς ὁ ὃεός. - 
τὰς ἐντολὰς οἶδας: μὴ φογεύσης, μὴ μοιχδύσῃς, 
μὴ κλέψης, μὴ ψευδοιαρτυρήσης, μὴ ἀποστερήσῃς, 
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. ὃ δὲ ἔφη. 
αὐτῷ: διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἔκ 
γεότητός μου. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγά- 
πησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ" ἕν σε ὑστερεῖ" ὕπαγε, 
ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ - 
ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούδει - 
μοι. ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλϑεν Λυ- 
πούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. Καὶ 
περιβλεφάμενος ὃ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς μαϑηταῖς - 
αὐτοῦ: πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες. 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελεύσονται. οἱ δὲ - 
μαϑηταὶ ἐϑαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ 
δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκρυϑεὶς λέγει αὐτοῖς" τέχνα, 
πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ 
εἰσελϑεῖν: εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυ- 
μαλιᾶς ῥαφίδος διελϑεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασι- 

͵ 

19 µη φον. μὴ μοιχ. : Ἡὶ μὴ μοιχ. μὴ πορνευσῆς οἱ μὴ 
μουχ. µη φον. (810 Τ) | µητερα : ΤΞ-Ἐ σου 91 τοι] Ἱ 
394 εστιν : Ὦ [ΕΒ] - τους πεποιδοτας επι (ἢ [τοισ]) χρημασιν 
26 τουµαλιας : ἈΤ' ρτ εἰ - της 

91 Βπ - αρας τον σταυρον (σου) 83 πολλα χοηµατα 
38 ἄπ - (96) ταχιον καµήηλος δια τρουµαλιας ϱαφιδος 
εισελευσεται ἢ πλουσιος εις την βασιλειαν του ὃεου (-- 956) - 
94 - τεχνα ᾿ πα 
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«κα, ολ. «ολ ο ΜΑΗ 

ἘΦΨΙΝ 

τες 

θεών 

ΓΤ 

ο . νο μμᾶ |. τη τοιτη ημερα 

Κατα Μαρχον 10/96---84, 

- λείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελθεῖν. οἱ δὲ περισσῶς ἐξε- 96 
πλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς" καὶ τίς δύνα- 

ται σωϑῆναι; ἐμβλέψας αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς λέγει" 21 
παρὰ ἀνϑρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ ϑεῷ: 
πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ ὑεῷ. Ἤρξατο λέγειν 58 
ς 

ὁ Πέτρος αὐτῷ" ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ 
'"ἠκολουδήκαμέν σοι. ἔφη ὁ Ἰησοῦς: ἀμὴν λέγω 99 
"ὑμῖν, οὐδείς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς 
ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 
ἔνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν νὴ 80 
λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 
οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας 
καὶ τέχνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ 
αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. πολλοὶ δὲ ἔσονται. 81 
“ψτρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι. πρῶτοι. 

Ἤσων δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱερο- 89 

σόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
' ἐδαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουδοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ 
παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς 
λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ 88 
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου σαραδοϑήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς 
γραμματεῦσιν, καὶ πατακρινοῦσιν αὐτὸν ϑανάτῳ 
καὶ σαραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔϑνεσυν, καὶ ἐμσαί- 84 
᾿ξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μµαστι- 

ώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσι», καὶ μετὰ τρεῖς 

ἡμέρας ἀναστήσεται. 

96 εαυτους : Ἡ αυτον 97 αδυνατο»... τω ὃδεω : πὶ 
{ αδυνατον εστιν παρα δε τω Φεω δυνατον - | Η. [τω] 

| 99 Ἡ οὐδεὶς ἔστιν | ενεκεν 29 : [Η] δ0 οἰκίας ... αιώνιον : 
ἢν 43ος ὃς αφηκεν οικιαν και αδελφας και αδελφους και 

 μητερα και τεκνα και ἀγροὺς μετὰ ως εν τῶ αἰῶνι τω 
3 ποβρνω ζωήν αιώνιον Λημεται - | ἢ μητερα 81 Ἡ [οι] 

φ δ0 --νυν 82 - οι δε ακολ. εφοβ. 84 -- και µαστιγ. 

1156 

απ 18.14. 
40} 49,2, 
Ζο9 8,0 1,2χχ. 

32--34: 
Μί 90,11--19. 
1, 18.,81--84: 
Φ 11415. 

9,81, 



Με 50,90--58. 

10,96---4Ἠ. Κατα Μαρχκον 

νο Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάν- 
γης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ" διδάσκαλε, 

86 ϑέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. δ᾽ 
87 δὲ εἶπεν αὐτοῖς" τί ϑέλετε ποιήσω ὑμῖν; οἱ δὲ 

εἶπαν αὐτῷ: δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ - 
"146. 1, 13,00, 88 εἷς ἐξ ἀριστερῶν καϑίσωμεν ἓν τῇ δόξῃ σου. ὃ 

Μι 90.99--54. 

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσὺδε. - 
" ὀύνασὺε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ 
ΠΆοε 12. 89 βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίξοµαι βαπτισθῆναι; οὗ δὲ 
Αν. ἶπαν αὐτῷ: δυνάμεϑα. ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 

τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω λαθη καὶ τὸ βάπτισμα - 
40 ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισϑήσεσϑε: τὸ δὲ καθίσαι 

ἐκ δεξιῶν µου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν - 
41 δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ - 

δέκα ἤοξωντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. - 
1, 39,30--97, 49 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς" 

| οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐδνῶν κατα- - 
χυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατ- - 

9,36. 48 εξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν" 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν ϑέλῃ μέγας γενέσδαι ἐν ὑμῖν, ἔσται 

44 ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἂν ϑέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 
46 πρῶτος, ἔσταν πάντων δοῦλος" καὶ γὰρ ὃ υἱὸς 

τοῦ ἀνὑρώπου οὐκ ἦλϑεν διακονηϑῆναι ἀλλὰ ον ς 
κονῆσαι καὶ δοῦναν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
σολλῶν. ον 

486-52: 46 Καὶ ἐ ἔρχονται εἰς Ἱερειχώ. Καὶ ὀκπτορευο μενον 
1, 18,36-3, (ἰὑτοῦ ἀπὸ Ἱερειχὼ χαὶ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ καὶ 

ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος, τυφλὸς 
- Αἴ προσαίτης, ἐκάῦητο παρὰ τὴν ὁδόν. καὶ ἀκούσας | 

ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο ας καὶ η 

δδ οι : Ἡ-ι- [δυο] δ6ό ϑελετὲ : ὮΤ-|- με 87 εξ ΡῈ 
Ῥγ σου 48 εσται:Ὦ εστω 44 εν υμιν ειναι: Τ υμων ον 
ὣαι 46 Ἔ Βαρτιμαῖς 47 Ἡἃ εστ. ο Δαξαο. 5 

ὃδ ερὠτησομεν 46 απο Ἱερ. και : εχειδεν | ο πας 
Τιμαιου Βαριτειµιας | --προσαιτης, 8648 επαιτων Ρορῦ. οὗον. 
47 Ναζωραιος Ὡς παν ; 
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10,48--11,8, Κατα ος 
«κα ἄμε 

λέγειν". υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ, ολα µε. καὶ ἔπε- 48 
τίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωσήσῃ: ὁ δὲ πολλῷ 
μᾶλλον ἔκραζεν" υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν µε. καὶ στὰς 49 
ὃ Ἰησοῦς εἶπεν" φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν 
μι τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ" δάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ 
"δ. ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας 560 
ἦλϑεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. καὶ ἀποκρυϑεὶς αὐτῷ δι 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" τί σοι ϑέλεις ποιήσω; ὃ δὲ τυφλὸς 

Η το αὐτῷ: ὁαβῤῥουνί, ἵνα ἀναβλέψω. ὃ δὲ 69 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν 
σε, καὶ εὐϑὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούδει αὐτῷ ἐν 
τῇ ὁδῷ. 

- Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηϑῳαγὴ] ]} 
αἱ ̓Βηϑανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀπο- 
τέλλει δύο τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ! καὶ λέγει αὐτοῖς" 9 
ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ 
ὐϑὺς. εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον 
δδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνϑοώπων ὀκάϑισεν" 

3, 
τό 3 
ο. 

ἓ 

ς 

τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε' ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
οι χαὶ εὐδὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. καὶ 4 

ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. καί ὅ 
τινες τῶν ἐχεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς" τί ποιεῖτε 
λύοντες τὸν πῶλον; οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καϑὼς 6 
ἵπεν ὁ Ἰησοῦς" καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. καὶ φέρουσιν 7 

“τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν 
αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάϑισεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
τν πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν 8 

δι Ἡ τἀ ββδόνει ὮΠ -[ κύριε θαῤῥεί Ε οἱ ϱαββεί ὅφο δε: Ἡ 
11,1 εις ΠΣ καὶ : ὮΤ και εις | τῶν 19 : Ἡ το 

τς ανϑρ. ουπω | Τ' κεκαϑικεὲν ἃ "Ἢ εχει, | Ὦ αποστ. 
᾿ 4 πῶλον : Τ ΡΥ τὸν | ϑυραν : Τ' ϱρτ την 

7 αυτων : Ὦ εαυτων 

49 ειπεν αυτον φωνηδηναι δ0 επιβαλων 11.1 ἡγγιζεν 
'.λυετε τον πῶλον 7 Ίγαγον | καδιδει 
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11, 9. 90, Κατα Μαρκον 

ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 
Ῥν 119,90.0. 9 

10 

1--24: 11 
ΜῈ 91,19--99, 
1, 19,46--48, 

12 

19 

16 

16 

15 σ6,τ. 17 
ον 7,11. 

18 

19 

14, 240 

καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουϑοῦντες ἔκραζον" 
ὡσαγνά' 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ὧν ὀνόματι κυρίου” 
εὐλογημένη ἡἣ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς 

ἡμῶν Δαυείδ" 
ὡσαννὰ ὃν τοῖς ὑψίστοις. : τῷ 

Καὶ εἰσῆλϑεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν" χαὶ 
σιεριβλειμάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, 
ἐξῆλϑεν εἰς Βηϑανίαν μετὰ τῶν δώδεχα. 

Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελϑόντων αὐτῶν ἀπὸ [η- 
ϑανίας ἐπείνασεν. καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόϑεν 
ἔχουσαν φύλλα ἦλὺδεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἓν αὐτῇ, 
καὶ ἐλϑὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα". 
ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύχων. καὶ ἀποκριϑεὶς 
εἶπεν αὐτῇ" μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς 
καρπὸν φάγοι. «καὶ ἤκουον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 
! Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. [Καὶ εἰσελδὼν εἰς 
τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐχθάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ 
τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας 
τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καϑέδρας τῶν πωλούν- 
τῶν τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, καὶ οὐκ Ίφιεν - 
ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐδί- 
δασκχεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" οὐ γέγραπται ὅτι ὃ 
οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληϑήσεται πᾶσιν τοῖς 

ἔϑνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον 
ληστῶν. καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμ- 
ματεῖς, καὶ ἐξήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν' ὄφο- 
βοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὃ ὄχλος ἐξεπλήσσετο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. Καὶ ὅτων ὀψὲ ἐγένετο, 
ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς. πόλεος. Καὶ παρα- 

9.10 Τ' ὦσαννα 11 Ἡ οψιας |. ἢ [της ὠφας] 17 4-- Ὰ 
αυτοις 16 Τ' εξεπλήσσοντο 19 ἈΤ' εξεπορευετο ᾿ 

8 εχοπτον εκ τῶν δενδρων και εστρώννυον (εις) την οὗον. 
9 -- ὡσαννα 18 δει. εαν τι εστ και (δεν ευρων 
15 και εισελδων εις Περ. οτε ην εν τω ιερω | -- κατεστρεφεν 
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Κατα Μαρκον 11,21--12.,., 

πορευόμενοι πρωΐϊ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην 
᾿ ἐκ ῥιζῶν. καὶ ἀναμνησϑεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ; 91 

ο΄ ῥαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.. καὶ 99 
᾿ς ἀποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς" ἔχετε πίστιν 

ϑεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει, 98 μι 11,50. 
τούτῳ: ἄρϑητι καὶ βλήϑητι εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ 
μὴ διακρυϑῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ 
ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. διὰ τοῦτο λέγω 34 μι τ;τ. 
ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσϑε καὶ αἰτεῖσϑε, πί- ἢ 
-"στεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. καὶ ὅταν 9ὔ μι ὕ,38. 
στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά 
τίνος, ἵνα καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ 97 καρτα. 
ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται ποὸς αὐτὸν 150»1-8. 
οὗ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύ- 
τδροῖ, καὶ ἔλεγον αὐτῷ" ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 28 
ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα 
ταῦτα ποιῇς; ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ἐπερω- 99 
τήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίϑητέ μοι, καὶ 
ἐρῶ ὑμῖν ὃν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. τὸ βά- 80 

᾿ς στισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
ἀποχρίϑητέ μοι. καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς 81 
λέγοντες" ἐὰν εἴπωμεν" ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ" διὰ τί 
[οὖν] οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἀλλὰ. εἴπωμεν" ἐξ 82 

ἀνθρώπων; --- ἐφοβοῦντο τὸν λαόν: ἅπαντες γὰρ 
εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. καὶ 88 

'' ἀποκριδέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν: οὐκ οἴδαμεν. 
καὶ ὃ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς" οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ος 

''. ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς] Με 51198340, 

Μὲ 614.16. 

ο σον σμμς 

20 9-19. 

96 Τ την εξουσ. ταυτ. εδώκεν 81 [ουν] : Τ'ἃὃ 89 λαον: 
 Ἡ οχλον | ειχον : ἢ -ἰ δεισαν ΕΚ 

99 ει εχετε 388 πιστευσήη το µελλον ο αν ειπη γενησεται 
᾿ς 94 ληιφεσὺῦε 396 ει δευµεις ουκ αφιετε, ουδε ο πατηρ ὑμῶν 
9 εν (τοις) ουρανοις αφήσει (υμυν) τα παραπτώματα υμῶν 
3 37 ο οίμς Ἔ του λαου 80 ουρανων 
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19 ἄρ ια, 

15 ὅ.1.9., ὃν παραβολαῖς λαλεῖν. ὁ λα ἀνϑροπδο ἃ ἀρῆς 
τευσεν, καὶ περιέϑηχεν φραγμὸν καὶ ὥρυξεν ὑπο- 
λήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν 

9 γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. καὶ ἀπέστειλεν πρὸς 
τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν 
γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος' 

8 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 
4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον" 
ὅ κἀκεῖνον ἐχεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. καὶ ἄλλον 
ἀπέστειλεν: κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς 
ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες, οὓς δὲ ἀποκτέννοντες. 

6 ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν: ἀπέστειλεν αὐτὸν ᾿ 
ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι ἐντραπήσονται 

7 τὸν υἱόν μου. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς 
εἶπαν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" δεῦτε ἀπο- 

, κτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσταν ἣ κληρονομία. 
Ἡ 1919. 8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον 

9 αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. τί ποιήσει ὃ κύριος 
τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσεν τοὺς 

Ῥν 118,55.58. 10 γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ο. : 
. τὴν γραφὴν ταύτην. ἀνέγνωτε" 

λίϑον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
οὗτος ἐγενήϑη εἰς κεφαλὴν γωνίας" 

11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, 
καὶ ἔστιν ϑαυμαστὴ ἐν ὀφὺδαλμοῖς ἡμῶν; 

19 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν χρατῆσαι, καὶ ἐφοβήϑησαν τὸν 
ὄχλον: ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 

ος, βολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλϑον. αὐ ἠδ 
Μι ος 19 Καὶ ἀποστέλλουσιν ποὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρι-. - 
νο. 5.6, σαίων καὶ τῶν Ἡρφδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν 

14 λόγῳ. καὶ ἐλδόντες λέγουσιν αὐτῷ" διδάσκαλε, 

5 Ἡ αποκτεννυντες 6 Τ ειχεν υ. 9 τι: Ἠ-Ὲ [ουν] Ὶ ́ 

19 Ἢ απηλδαν 
ο 

9 λαβὴ : δώσουσιν αυτω 8 ἔπ - προς αυτον 4 (λιδο- 
βολήσαντες) εεχεφαλαιωσαν | απεστειλαν ἠτιμώὠμενον 
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οἴδαμεν ὅτι ἀληϑὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ 
Ὧν Ἄς οὐ γὰρ "βλέπεις εἰς ο μα. να. 

ἍΜ οι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ 
ε δῶμεν;. ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν 

αὐτοῖς τί µε πειράζετε; φέρετέ μον δηνάριον ἵνα 
᾿ ἴδω. 1 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς: τίνος ἡ 
εἰκὼν αὕτη καὶ ἣ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἴπαν αὐτῷ" 

Καίσαρος. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶσεν αὐτοῖς" τὰ Καίσαρος 
ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. καὶ 
Ν᾿ τοζον ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ο΄ Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες 
ξ ο βϑαιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
λέγοντες" διδάσκαλε, Μωῦσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι 
ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποϑάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα 

καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
᾿ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ. ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν 
γυναῖκα, καὶ ἀποϑνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα" 
καὶ ὃ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέϑανεν μὴ 
καταλιπὼν σπέρμα" καὶ ὃ τρίτος ὡσαύτως" } καὶ 
οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχατον πάντων 
καὶ ἡ γυνὴ ἀπέϑανεν. ὃν τῇ ἀναστάσει τίνος 

αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυ- 
“μαῖκα. ἔφη αὐτοῖς ὁ ὁ Ἰησοῦς" οὐ διὰ τοῦτο πλα- 
νᾶσῦε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν 
τοῦ Φεοῦ; ὅταν γὰρ ἔκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε 

γαμοῦσιν οὔτε γαμίξονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι 

-.14 Τ εδεστ. κηνσ. καισ. δουν. | κηνσον : Ὦ' η επικεφαλαιον | 
εἰδὼς : Τ' ιδων, { 98 17 Ἡ-- αυτοις 98 αναστασει : 

ΓΤ οταν αναστωσιν 96 Ὦ Οι αγγελοι οι 

ο 14 ειπε ουν ἡμῖν ει εξεστιν ἡμᾶς ὃδουναι επικεφαλαιον 
Καισαρι η ου 19 καταλιπη : εχη 90 ησαν ου) 
παρ ημιν επτα αδ. 91. και ουδε αυτος ουκ αφηκεν | 
"και ὠσαυτως ελαβον αυτην οι επτα 94 γυνὠσκοντες | 
"θεου : -- οιδατε | 
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Κατα Μαρχον 1 το: το 

16 

16 

17 πὶ 18,7. 

18-27: 
18 γε 5958-38, 

1, 90/91--38. 

19 Ρε 96,ῦ.6. 
απ 88,8, 

20 ᾿ 

21 

2ο 

29 

24 

δῦ 



19,56. 86, Κατα Μαρκον 

Ἔχ 8,5.6. 96 

27 

285-34: 99 
Μὲ 99,84--40. 

Τ, 90.89.40. 
Τ, 10,96--98, 

Ῥί 6.4.0. 99 

90 

Τιν 19,18. 51 

θὲ 0,4; 4,85. 99 

1 Βπι 16,99, 98 

Λοί 96,527--99, 84 

935--37: 
Με 99,41--.6. 96 
Τ, 30,)41--44. 

ῬΒ 110,1. 96 
2 ΝΙΠ 9809. ἥ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγεί- 
ρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωῦσέως ἐπὶ 
τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ δεὸς λέγων: ἐγὼ ὁ 
ὑδεὺς Ἀβραὰμ καὶ ϑεὺς ᾿Ισαὰκ καὶ ὑεὸς Ιακώβ; οὐκ 
ἔστιν δεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. πολὺ πλανᾶσὺε. 

Καὶ προσελδὼν εἷς τῶν γοαμμµατέων, ἀκούσας 
αὐτῶν συνζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίδη 
αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν' ποία ἐστὶν ἐντολὴ 
πρώτη πάντων; ἀπεχρίϑη ὃ Ἰησοῦς ὅτι πρώτη 

ἐστίν: ἄκουε, ᾿Ἱσραήίλ, κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν κύριος 

εἷς ἐστιν, καὶ ἀγαπῆσεις κύριον τὸν ϑεύν σου ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ἰσχύος σου. δευτέρα αὕτη" ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ 
ἔστιν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ γραμματεύς" καλῶς, 
διδάσχαλε, ἐπ᾽ ἀληϑείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστιν καὶ 
οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ: καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν 

ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ 

ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον 
ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλο- 

καυτωμάτων καὶ ϑυσιῶν. καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἰδὼν 
αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεχρίϑη, εἶπεν αὐτῷ" οὐ 
μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. καὶ οὐδεὶς 
οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. Καὶ ἀπο- 
κρυϑεὶς ὃ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ" 
πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χοιστὸς υἱὸς 
Δαυείδ ἐστιν; αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι 
τῷ ἁγίῳ: 

96 και δί : ΤΠ: Ὸ 97 εστιν : ἩΤ- ο 99 Ὦ ημων, 
Κυριος 80 αξ-- της 19, τὲ 88. 823 40 και 19 | ἢ ειπας 
88 ὃυσιων : Τ᾿ ΡΥ των 84 Ἡ [ει] 

97 πολυ : ΡΥ υμεις ουν 398 αυτον : -- Λεγων διδασκαλε. 

.» 

80 -- εξ ολ. τ. διανοιας σου | Ἀπ - αὕτη πρωτη εντολη 
81 αὕτη : δε οµοια αὐτῇ 838 εστι :--οὔδεος 88 συνεσεως: 
ὀυναμεως | ισχυος: ψυχῆς | πεοισσ. : πλειον 
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Κατα Μαρχκον 19/97--18,9. 

«εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου" 
ο΄ κάδου ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχδρούς 
"- σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
ς αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόϑεν 87 

αὐτοῦ ἐστιν υἱός; 

Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. ' Καὶ 88 ΕΣ 
ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν" βλέπετε ἀπὸ τῶν τί 530,μ6-- 41. 

γοαμματέων τῶν ϑελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν 
καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς " καὶ πρωτοχκαῦ:ε- 89 
ρίας ἔν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ποωτοκλισίας ἐν 

τοῖς δείπνοις" οἱ χατέσϑοντες τὰς οἰκίας τῶν 40 
᾿ς χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, οὗτοι 

λήμψονται περισσότερον κρίμα. Καὶ καϑίσας 41 . ο. 
κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐδεώρει πῶς ὃ ὄχλος ο πμ 150. 
βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον: καὶ πολλοὶ 

πλούσιοι ἔβαλλον πολλά: καὶ ἐλϑοῦσα μία χήρα 49 
πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράντης. καὶ 48 

'' σροσχαλεσάμενος τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ εἶπεν 
αὐτοῖς" ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἣ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ 
πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γα- 
ζοφυλάχκιον: πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος 445 Καὶ 8,5. 

αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς 
πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει] ἢ με 94. 
' αὐτῷ εἷς τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ: διδάσκαλε, ἴδε πο ος 
᾿σποτασοὶ Λίδοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. καὶ ὃ ἃ 

᾿ς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ: βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας 
οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεϑῇ [ὧδε] λίϑος ἐπὶ λίδον 
ὃς οὐ μὴ καταλυϑῇ. Καὶ καὑημένου αὐτοῦ 8 

; 86 κύριος: Τ' γ᾽ ο | ἢ καδισον | Ἡ υποκατω 89.40 δ 
᾿ς δειπνοις, οι ... προσευχοµενοι 40 Π' κατεσῦδιοντες | 
ο χηρῶν: ἈΠῈ καὶ ορφανών ὐ- 41 Ὦ απεναντι 48 Τ βεβληκεν 
κ 19, 9 [δε] : Ἡ-- Τ | ἄπ ΠΡ - και δια τριων ημερων αλλος 
᾿ς .αναστησεται ανευ χειρων Γ 

Ἑ 88 διδασκῶων αμα ελεγεν αυτοις 40 χηρ. και ορφανῶν προφ. 
41 -- βαλλει ... πλουσιου 49 µια : δε αµµα Ἱ - πτωχὴ 

"18,1 Άπ --του ἱεροῦ 3 βλεπετε | ου μὴ Ῥν αμην λεγω υμιν 
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15 19,5. 
9 Ον 16/6. 

9-19: 
Μὲ 10,11--59. 
1, 91.19--17. 

16,15 

ΜΟΙ 7,6 

ή 

1894-16, Κατα Μαρκον. 

εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἑσι- 
οώτα αὐτὸν κατ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ 

4 Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας" εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντε- 

ὅ λεῖσϑαι πάντα; ὃ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς" 
6 βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ ἐλεύσονται 

ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἶμι, καὶ 
7 πολλοὺς πλανήσουσιν. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους 
καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ ὑροεῖσδε' δεῖ γενέσϑαι, 

8 ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. ἐγερϑήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ 
ἔϑνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. ἔσονται σεισμοὶ 
κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί" ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 

9 Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς' παραδώσουσιν. ὑμᾶς 
εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσϑε καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταϑήσεσϑε ἕνεκεν ἐμοῦ, 

«10 εἷς μαρτύριον αὐτοῖς. καὶ εἰς πάντα τὰ ἔϑνη 

11 πρῶτον δεῖ κηουχϑῆναν τὸ εὐαγγέλιον. καὶ ὅταν 
ἄγωσιν ὑμᾶς παῤαδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί 
λαλήσητε, ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοϑῇ ὑμῖν ὃν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, - 
τοῦτο Λλαλεῖτε' οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες 

.19 ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. καὶ παραδώσει ἀδελ- 
φὸς ἀδελφὸν εἰς ϑάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ 
ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ ϑανατώσουσιν 

18 αὐτούς: καὶ ἔσεσδε μισούμενον ὑπὸ πάντων διὰ 
τὸ ὄνομά μου" ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος. 

.14 σωϑήσεται. Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς 

γοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ 
16 ὄρη, ὃ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ 
16 εἰσελϑάτω τι ἄραι ἓκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, καὶ ὃ εἰς 

ὃ Τ ο ΙΠΠετρος 
8 λιμοι : ὮὩ'-- χαι ταραχαι 

4 Ἡ εσται, εἰ παντα. 7 Ὦ ακχουητε 
16 -- δε | Ἔ αραι τι 

αυτους παραδώσουσιν 
11 προμερ. : - µηδε µελετατε 
16 καταβ. : -Ἐ εις την οιχιαν 

124 

14 νοειτω : -[-- τι αναγινωσκδι 

Στ ἢ 

ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων. 

ὅ ειπεν . 7 ϑορυβεισϑε 9 βλεπετε ... Όμας : ειτα υμας 
10 Ἠτπ - εν πασι τοις εὔνεσν. 

ο κ. 

α 

μ. 

, 

πὸ 
᾿Υ 
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τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ 
ἱμάτιον αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 

 χαὶταῖς ϑηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. τπτροσ- 
-- ̓Εύχεσδε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος" ἔσονται 

Ε: γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι ϑλίψις, οἵα οὐ γέγονεν 

τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔχτισεν ὁ ϑεὸς ἕως 
τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.. καὶ εἰ μὴ ἐκολό- 
βωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώϑη πᾶσα 
σάρξ’ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐχο- 

᾿ς λόβωσεν τὰς ἡμέρας. καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ; 
- ἴδε ὧδε ὁ Χριστός, ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε" ἐγερϑή- 

σονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ 
δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν 

᾿ς εἰ δυνατὸν τοὺς ἐχλεχτούς. ὑμεῖς δὲ βλέπετε" 
᾿ προείρηκα ὑμῖν πάντα. Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς 
Ε΄ τοὺς μετὰ τὴν ϑλίψιν ἐχείνην ὃ ἥλιος σκοτι- 
:σδήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 
καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, 
 χαὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευϑήσονται. 

καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ἐρχό- 
δ νὸν ὧν νεφέ έλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ 

| τς δόξης. καὶ τότε ἁπποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους “καὶ 
: ἐ, ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεχτοὺς [αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων 
ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. Ἀπὸ 
ἃ δὲ τῆς συκῆς μάϑετε τὴν παραβολήν: ὅταν ἤδη 
ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ 

"καὶ μεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσχετε 
ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ ϑύραις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

οὐ μὴ παρέλϑῃ ἣ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα 
Εν. / 

ο 99 γαρ :Π' δε | ὃδωσ.: Τ ποιησουσν 597 Ἐ-- [αυτου] 
986 Ἔ αυτης ηδη ο κλ. 

ον 18 ΒΠ -|- η σαββατου 19 -- ἢν εκτ. ὁ ϑεος 33 -- 
ο λοστου και 26 δυναμ. των ουοανων 96 επι τῶν 

ες Σὰ 19 

ος Κατὰ Μαρκον. 18/1Τ---50, 

17 

15 

19 

20 

21 

2 

25 

Ώιπ 19141 
9061 513. 

Ῥι 1941. 

94 15 18,10. 
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20 

νχι 

25 

ἵ-- πολλά, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ δέρος ἐστίν" οὕτως 99 

90 

15 9404. 

Όπ 1,18. 

Ζοι 9,6. 
1 504. 
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18,351---14,6, Κατα Μαρκον 

81 πάντα γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ- 
σονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ [μὴ] παρελεύσονται. 

95 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς. ὥρας οὐδεὶς 
ι οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ὃν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ 

᾿ 88 μὴ ὁ πατήρ. Βλέπετε, ἀγουπνεῖτε: οὐκ οἴδατε. 
ΤῸ 84 γὰρ πότε ὃ καιρός ἐστιν. ὡς ἄνδρωπος ἀπόδημος 

ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ χαὶ δοὺς τοῖς δούλοις 
αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, «καὶ 

1, 15,38. 56 τῷ ϑυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. γοηγορεῖτε 
οὖν" οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὃ κύριος τῆς οἰκίας 
ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύχτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας' 

86 ἢ πρωΐ" μὴ ἐλϑὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καϑεύ- 
87 δοντας. ὃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε. 

ΠΎς 

μι ποὺς: 14 Ἐν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄξυμα μετὰ δύο 
λος ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμ- 

ματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτεί- 
9 γῶσιν. ἔλεγον γάρ μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μὴ ποτε 

ἔσται ὑόουβρος τοῦ λαοῦ. 
ο ς8 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν βηϑωνίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ 

Δ 13 δ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειµένου αὐτοῦ ἦλϑεν 
γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς 
πολυτελοῦς" συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν 

4 αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες. 
πρὸς ἑαυτούς"' εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου 

ὅ γέγονεν; ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραϑῆναι, 
ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοὺῆναι τοῖς 

ὃ πτωχοῖς" καὶ ἐνεβοιμῶντο αὐτῇ. ὁ δὲ Ἰησοῦς 

81 [μη]: ἈΤ- Ἢ 89. οι αγγελοι: Ὦ αγγελος 88 αγουπν.: 
Ἐ-Έ [καὶ προσευχεσὺε] | Ἡ [εστι] 86 Ἡ εξεφνης 14,8 Ἡ 
πολυτελους, -- {| την : Τ τον 4 ησαν ... εαυτ. : Ὦὔ 
3 οι δε µαδηται αυτου διεπονουντο και ελεγον |- ὅ Ὦ 
τριακοσ. ὀηναο. | ΤῈ ενεβοιµουντο 

87 εγω δὲ Λλεγω ὑμῖν γοηγοο. 14.1 -- και τα αζυμα | 
-- εν ὃολω ὃ -- ναρῦ. πιστ. πολυτ. 
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πο τ κατα Μαρκον 1411-19. 

᾿ς εἶπεν: ἄφετε αὐτήν" τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 

᾿ς χαλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί. πάντοτε γὰρ τοὺς Τ τε 151. 
πτωχοὺς ἔχετε μεὺ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν ϑέλητε 

 δύνασϑε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε 
᾿ς ἔχετε. ὃ ἔσχεν ἐποίησεν. προέλαβεν μυρίσαι τὸ 8 

σῶμά µου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. ἀμὴν δὲ λέγω 9 
ὑμῖν, ὅπου ἐὰν χηρυχϑῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον 

᾿ς τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληϑήσεται εἰς 
“μνημόσυνον αὐτῆς. Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώϊδ, ὃ 10 μι ὃς 
εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλδεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα 1 338. 

αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν 11 
καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει 
᾿ πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. 

Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ 19 τ ἀνε τε 
πάσχα ἔϑυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μωϑηταὶ αὐτοῦ. Τι 35,1--18, 

σοῦ Ὀέλεις ἀπελὺδόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς 
᾿ς τὸ πάσχα; καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαϑητῶν 18 
Α͂ αὐτοῦ. καὶ λέγει αὐτοῖς" ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, 
καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνϑρωπος χεράμιον ὕδατος 
βαστάζων: ἀκολουϑήσατε αὐτῷ, ! καὶ ὅπου ἐὰν 14 11. 
᾿ εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι ὃ διδάσκαλος. 
λέγει" ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυµά µου, ὅπου τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαϑητῶν µου φάγω; καὶ αὐτὸς ὑμῖν 15 

᾿ δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον" καὶ ἐκεῖ 
ἑτοιμάσατε ἡμῖν. καὶ ἐξῆλϑον οἱ μαϑηταὶ καὶ 16 

νὰ 

᾿ ἦλϑον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καϑὼς εἶπεν αὐό 1.25: 
᾿ς τοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. Καὶ ὀψίας 17 τ, 85,74--ϑῦ, ᾿ 8,91--96. 
γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. καὶ ἀνα- 18 
κειμένων αὐτῶν καὶ ἐσϑιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, 
ὁ ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ. ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν 19 

Ῥν 41,10. 

΄ 

ο 7 Ῥθ- αυτοις {| ευ: Η Ρὴ [παντοτε] 8 Τ' µου το σωμα 
15 Π' κακει 180 εσδιων : ἢ των εσδιοντων 

| 9 το ευαγγ. : -- τουτο | ὙΣκαριωτης εἰ [σκ- 15 --- 
᾿δτοιμο}) 16 ευρο. : εποιησαν 
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14,20-- .88, παν Μάρκον. ον νο 

90 αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς" µήτι ἐγώ; ὃ ον εἶπεν αὐτοῖς" τε 
εἷς τῶν δώδεκα, ὃ ἐμβαπτόμενος μετ ἐμοῦ ο 

91 τὸ τρύβλιον. ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνὑρώπου ὑπάγει 
χαδὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ" οὐαὶ δὲ τῷ ἀνϑοώπῳ ΤΙ 
ἐχείνῳ δι᾽ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνδρώπου παραδίδοται" 
καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήϑη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

{ας 158-95. 99 Καὶ ἐσϑιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἐν 
ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν' Λάβετε: 

99 τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν ποτήθιον. σ 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ - 

΄ Η 5 5" - “ , πο Ἡ χ - τσ ὥ 
η ος 24 ὑγαντξο: καν “ΗΤΟ ασ τοῦτο ας το ον δ 

µου τῆς ὁδιαὺήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. τν 

ὁ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ 
ΤΩ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης Ὁ 

Μὲ 536,80-ὃ6. ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. - 
πω δν 96 Καὶ ὑμγνήσαντες ἐξῆλδον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

Ζοι 18,1. 27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντες σκανδα- - 
λισὺήσεσδε, ὅτι γέγραπται" πατάξω. τὸν ποιμένα, 

16,7. 98 καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισϑήσονται. ἀλλὰ μετὰ 
τὸ ἐγερὺῆναί µε προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ὦ 

99 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ εἰ καὶ πάντες σκανδα- 
σ 1908. 90 λισϑήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. καὶ λέγει αὐτῷ ὃ - 

Ἰησοῦς" ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ 
γυχτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με΄ 

81 ἀπαρνήσῃ. ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει" ἐὰν δέῃ με΄ 
συναποθανεῖν σοι, οὐ μὴ σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως ο 
δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. Ν 82-42: 3 ἘΣ ΤΠ ΔΕ. : ο 

με 6, τεσ. 88 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Ιεὗση- - 
ῳῳ ει 0. ῥ. Δ Αα - -- 5» -- ΄ Ξ 

μα, µανεί, καὶ λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ" χαδίσατε - πῇ 
ρα) . 85 ὧδε ἕως προσεύξωμαι. καὶ παραλαμβάνει τὸν. ψ 
« 

--- 
κ Ὁ 

90 το: Η-- [ὲν] | Ἡ τρυβλίον 81 Τ' µε δεη | 
απαργησωµαι | ὠωσαυτ. [δε] ΤΑ 

19 ἔπ -Ἐ και αλλος µήτι εγω 91 --ο Όιος του ανϑο. τ 
(20) 238 το ποτηρ. 94 τῆς καινης διαϑ. | Έτ -Ἐ εις αφεσιν Ὶ 

᾿αμαρτιῶν ὅδ οὐ µη προσδω πειν δ0 -- συ σηµερον | 
ὰ Ας 1] δις κ. 
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Κατα Μαρχον 1454-45, 

.Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μετ᾽ αὐτοῦ, 
᾿ καὶ ἤρξατο ἐκδαμβεῖσδαι καὶ ἀδημονεῖν, ὶκαὶ λέγει 84 0 15,1. 
αὐτοῖς" περίλυπός ἔστιν ἡ ψυχή µου ἕως ϑανάτου" 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. καὶ προελϑὼν μικρὸν 86 

Ὁ 

Ῥν 49.6. 

ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυ- 
ψατόν ἐστιν παρέλῦῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα, καὶ ἔλεγεν" 56 10,88. 

; ἀββᾶ ὃ πατήρ, πάντα δυνατά σοι" παρένεγκε τὸ 
 σοτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ" ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ ϑέλω 

ἀλλὰ τί σύ. καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς 87 
 χαϑεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ: Σίμων, καϑεύ- 
᾿ δεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γοηγορῆσαι; ! γρηγο- 88 
ρεῖτε καὶ προσεύχεσϑε, ἵνα μὴ ἔλϑητε εἰς πει- 
ρασμόν: τὸ μὲν πνεῦμα πρόδυμον, ἣ δὲ σὰρξ 
ἀσϑενής. καὶ πάλιν ἀπελϑὼν προσηύξατο τὸν 89 
αὐτὸν λόγον εἰπών. καὶ πάλιν ἑλδὼν εὗρεν αὐτοὺς 40 

- καδεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφὑδαλμοὶ κατα- 
βαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾖδεισαν τί ἀποκριδῶσιν 
αὐτῷ. καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς" 41 

 χαϑεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσϑε: ἀπέχει" 
' ᾖλὺδεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
 ϑρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. ἐγείρεσϑε, 42 
ἄγωμεν" ἰδοὺ ὁ παραδιδούς μὲ ἤγγικεν. Καὶ 48 σα. 
' εὐδὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται [ὁ] Ἰούδας Ὁ οι. 
[ὃ Ἰσκαριώτης] εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ο δι Ἡ 

 ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιε- 
ρέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
.δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς 44 
"λέγων. ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν: κοατήσατε 
αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. καὶ ἐλϑὼν εὐδὺς 4 
.προσελθὼν αὐτῷ λέγει" ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν 

ο 838 Ιακωβ. οἱ Ιωανν. : 9806 ιτ τον δδ Ὦ προσελδων 
36 Ἡ αββά 89 Ἡ [τον αυτ. Λογ. ειπων] 40 παλιν ελδων : 
 υποστρεφας | αυτους : Τ-- παλι 41 Ἡ [το] λοιπον | 
απεχει : ἨὨ]-ί- το τελος 49 Τ ηγγισεν 48 [0] : Ἡ--τ .| 
[ὁ Ισκαρ.] : ΤπῊ  Τ-- των αἱ 44 1 συνσημον 

ο΄ δδουχο εγω ὃ. αλλ ο συ ϑελεις 46 -- ελδων ευὺδυς 
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55--65: 
Μι 26.69--68. 
1, 99,68--Τ1. 
ο 18419--94, 

7 9019. 

89 δομήσω. καὶ οὐδὲ ᾿οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία 

νά 
Ἧι 

14,,8..8ὁ6.,.,. Κατα Μαρκον 

46 αὐτόν" οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκρά- 
47 τησαν αὐτόν. εἷς δέ [τις] τῶν παρεστηκότων 

σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ 
48 ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. καὶ 

ἀποκρυϑεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ὡς ἐπὶ λῃστὴν 
ἐξήλϑατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε; 

49 καϑ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσ- 
κῶν, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με' ἀλλ᾽ ἵνα πληρω- 

60 ϑῶσιν αἱ γραφαί. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον 
δΙ πάντες. Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούδει αὐτῷ 

περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κοατοῦ- 
δῶ σὺν αὐτόν' ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς 

ἔφυγεν. ΤΣ: 
69 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, 

καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οὗ πσρεσβύ- Ἴ 
δ4 τερον καὶ οἱ γοαμματεῖς. καὶ ὁ “Πέτρος ἀπὸ μα- 

κρόϑεν ἠκολούῦησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συνκαϑήμενος μετὰ τῶν 

δῦ ὑπηρετῶν καὶ ϑερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. Οἱ : 
δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐξήτουν κατὰ 
τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ ϑανατῶσαν αὐτόν, 

60 καὶ οὐχ ηὕρισκον' πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν. 
ὅ7 κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαν αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. καί 

τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν χατ᾽ αὐτοῦ. 
68 λέγοντες ᾿ ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι. 

ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον 
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἴκο- 

60 αὐτῶν. καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηοώ 
τησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων" οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τ 

47 [τις] : Τ' 46 Τ' με" 49 Ὦ εκρατειτε δ1 Τ Και. 
εις τις νεαν. | αυτον : Ὠ]-ι- οι νεανισκοι δ8 ο κι Ε | 
Ὦ[ΓΕ]- αὐτῷ 6δ Τ' ευρισκον δ8 αχειροσ. οικοὸ. 
| αναστησω αχειροποιητον - 6Ὸ Τ' ουδὲν τι Ὦ οὐδεν; Ὁ ν᾿. 

47 -- τῶν παρεστηκοτων | ὠτίον 61 ηκολουδει αυτους . 
δὲ Βπ - απ αυτων δδ -- τουτον τ ' 
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Κατα Μαρκον 14,61--- 7, 

Οὗτοί σου χαταμαρτυροῦσιν; ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ 61 1505. 1ν σδ,τ. 
οὐχ ἀπεχρίνατο οὐδέν. πάλιν ὃ ἀρχιερεὺς ἐπη- 
ρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ" σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ 
υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" ἐγώ εἶμι, 65 Ῥη τ,18, 
καὶ ὄψεσϑε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ἐκ δεξιῶν ο 
καδήμενον τῆς δυνάμεως χαὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν 

᾿ φεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας 69 
τοὺς αιώνας αὐτοῦ λέγει" τί ἔτι χρείαν ἔχομεν 
μαρτύρων; | ἠκούσατε τῆς βλασφημίας" τί ὑμῖν 64 5 181. 
"φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον 

'.. εἶναι Νανάτου. Καὶ ἠρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ 65 
καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολα- 

φίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ" προφήτευσον, καὶ 
οἱ ὑπηοέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον. Καὶ 66 ουκ. ὡ. τ: 
ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ὃν τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία ντ 
“τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἰδοῦσα τὸν 67 
Πέτρον δερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει" καὶ 
σὺ μετὰ τοῦ Ναξαρηνοῦ ἦσϑα τοῦ Ἰησοῦ. ὁ δὲ 68 
ἠρνήσατο λέγων" οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί 
λέγεις. καὶ ἐξῆλϑεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον" καὶ 
᾽ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν 69 
ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι οὗτος 
ἐξ αὐτῶν ἐστιν. ! ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ ΤῸ 
μιχρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ: 
᾿ἀληϑῶς ἐξ αὐτῶν εἶ" καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. ὁ δὲ Τι 
ἤρξατο ἀναδεματίξειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα 
τὸν ἄνϑρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. καὶ εὐϑὺς ἔκ Τῶ 80. 
δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσϑη ὃ 
“Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν 

68 Ἡ διαρηξας 64 Ἡ βλασφημιας; 68 Ὦ επισταμαι" 
τι λεγεις; |. και αλεχκτ. εφωνησεν: ἢ -πΉ 69 ηρξ. παλ. 
ευ : Ὦ ειπεν 73 Ὡ-- εκ δευτερου 

61 εκεινος ὃε εσιγα και ουδεν απεκριδη 69 μετα : επι 
67 - και 29 69 παλιν δε ιδουσα αυτον ἢ 

70 Άπ - και λαλιὰ σου οµοιαζεν 
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Μι 57,1.5, 
1, 99,66; 98.1. 

5 18,98. 

2--19: 
Μι 2τ.11--50. 

1, 58,5--95. 
7 1899--19.16. 

14:61. 15 ὅδιτ, 

15 

16,.-- 15. Κατα Μαρκον 

ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαν τρίς µε ἀπαρνήσῃ: καὶ 
ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν. 

Καὶ εὐδὺς πρωΐ συμβούλιον ποιήσαντες οὐ 
ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γοαμματέων 
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἁπή- 

αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος: σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 
8 ὁ δὲ ἀποκριδεὶς αὐτῷ λέγειν" σὺ λέγεις. Ἰ καὶ κατ- 
4 ηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀροχιερεῖς πολλά. ὃ δὲ Πειλᾶτος 

9 νεγκαν καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ. καὶ ἐπηρώτησεν 

πάλιν ἐπηρώτα αὐτόν [λέγων]. οὐκ ἀποκρίνῃ 
ὅ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. ὃ δὲ Ἰησοῦς 
οὐκέτι οὐδὲν ἀπεχρίϑη, ὥστε δαυμάξειν τὸν ΠΠει- 

6 λᾶτον. Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον 
7 ὃν παρῃτοῦντο. ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ 
τῶν στασιαστῶν δεδεμένος, οἵτινες ὃν τῇ στάσει 

8 φόνον πεποιήκεισαν. καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο 
9 αἰτεῖσϑαν καϑὼς ἐποίει αὐτοῖς. ὁ δὲ Πειλᾶτος 
ἀπεκρίϑη αὐτοῖς λέγων: ϑέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν 

σ 11,45: 119.10 βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ 
Μι. 91,88. 11 φϑόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. οὗ 

4 3 - -. » . “᾿ ο αν 4 Ὶ 
δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν 

19 Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν 
ἀποκριδεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς " τί οὖν [ϑέλετε] ποιήσω 

18 ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; οἱ δὲ πάλιν 
14 ἔκραξαν" σταύρωσον αὐτόν. ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν 

αὐτοῖς" τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς 
16 ἔχραξαν" σταύρωσον αὐτόν. ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλό- 

µενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς 

79 Τ' φωνησαι δις 15,1 ποιησ. : ἩΤ ετοιµασαντες | - 
γραμμ. : Τ' ρτ των 9 Ὦ λεγεις; 4 [λεγω»]: Ὁ-- ἳ- 
10 Ἡ [οι αρχιερεις] 19 [δελετε] : Τ--Η | [ον] 15.ΤῸ 
βουλ. ποιησ. το κ. τῶ οχλω 

79 -- οτι... απαργηση | επιβ. εκλ. : ἤρξατο κλαιειν. 
15,1 απηγαγον εις την αυλην 6 ονσπερ ἡτοῦυντο 8 ανα-. 
βοησας [10 -- οι αθχιερεις 11 επεσαν 18 -- ον λεγετε 
15 -- βουλομενος ... ποιησαι “ 
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Κατα Μαρχον 15,16---80, 

τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φρα- 
γελλώσας ἵνα σταυρωϑῇ. 
᾿ς Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς 16 
αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην 

“τὴν σπεῖραν. καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν 17 
καὶ περιτιδέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνϑινον στέ- 
φαγογ" | καὶ ἤρξαντο ἀσπάξεσίαιν αὐτόν" χαῖρε, 18 
“βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων: καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν 19 
χεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ σεν 
τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν 90 ος 
αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν ο αρενν 
αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν θεα. 
ἵνα σταυρώσουσιν αὐτόν. καὶ ἀγγαρεύουσιν παρά- 91 π 16,8. 

γοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, 
τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ. καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν 99 
] ολγοϑᾶν τόπον, ὅ ἐστιν μεϑερμηνευόμενον χκρα- 
γίου τόπος. καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον 98 » 60,595, 
οἶνον" ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. καὶ σταυροῦσιν αὐτόν, 94 Ῥπ 59,19, 

"καὶ διαμερίξονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον 
ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύ- 9ὔ 
ρωσαν αὐτόν. καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας 96 
αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη: ο ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩΝ ΙΟΥ- 
ΔΑΙΩΝ. Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, 27 
᾿ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. [Καὶ 99 νεο: 109,56. 
οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες" οὐὰ ὁ καταλύων 
τὸν γαὸν καὶ οἰκοδομῶν [ἐν] τρισὶν ἡμέραις, σῶσον 80 

σᾳ 

90 τα : 17- ιδια | Ἡ σταυρώὠσώσω | Ἠ-- αυτον (114) 
99 Ἡ Γολγοδὰν | δὲ µεδερμηνευομενος 385 τριτη : Ὦὶ εκτη | 
εσταυρωσ. : Ἡ" -| εφυλασσον- 27 "π « Ὠ"-- (28) και επληρωδη 
ἢ γραφὴ η λεγουσα Και μετα ανοµών ελογισῦδη 399 Τ ουᾶ | 

τ [εν] : 
ο Φα κα, 

ος 17 -- πΛλεξαντες 18 ο βασιλευς 19 -- και τι)... 
αυτω 30 -- ενεπαιξαν αυτω 33 αγουσιν 36 ουτος εστιν 

Ὁ βασιλ. .ο 39 παραγοντες 
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10,81--.49, Κατα Μαρκον. 

81 σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. ὁμοίως καὶ 
οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν. 
γραμματέων ἔλεγον: ἄλλους ἔσωσεν, «ἑαυτὸν οὐ 

μὲ 1ο. 89 δύναται σῶσαι" ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ 
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρὠμένοι σὺν αὐτῷ 

88 ὠνείδιξον αὐτόν. Καὶ γενομένης ὥρας ἔπος ἢ 
σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 

Ρ5 89,5, 84 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ" 
ἑλωῖ ἑλωῖ λαμὰ σαβαχϑιαν εἰ: ὅ ἐστιν μοι ' 
(ηνευόμενον". ὁ ὑδεός µου ὁ ϑεύς µου, εἰς τί ἐγκατ- 

80 έλιπές µε; καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες 
Ρ» 6005. 96 ἔλεγον" ἴδε Ἠλείαν φωνεῖ. δραμὼν δέ τις γεμίσας. 

σπόγγον ὄξους περιδεὶς καλάμῳ ἐπότιξεν αὐτόν, 
λέγων" ἄφετε ἴδωμεν εἶ ἔρχεται Ἡλείας καϑελεῖν Ἢ 

87 αὐτόν. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέ- - 
88 πνευσεν. Ἰαὶ τὸ καταπέτασινα τοῦ ναοῦ ον. Ἕ 

89 εἰς δύο ἀπ᾽ ἄνωϑεν ἕως κάτω. ᾿Ιδὼν δὲ ὃ κεντυ- - 
ορίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως 
ἐξέπνευσεν, εἶπεν: ἀληὑδῶς οὗτος ὁ ξηρός ΒΒ 

1, 8,3.8.40 υἱὸς ϑεοῦ ἦν. Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ 
μακρόϑεν ϑεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μωγδα ας ἔΐ 
ληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰω- 

41 σῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ ἠκολούϑουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 
καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς 
Ἱεροσόλυμα. δ: 

ος Ὃ ος 45 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, | 
Τ, 98,50--δῦς 
1 19,98--49. 

84 Τ ἑλωὶ δἱΑ | Π' λεμὰ | ο δεος µου 9: : [Η]} εγκατε- 
λιπες : Ἡ' -| ὠνειδισας ΕΚ 85 παρεστηκ. : Ὦ εστηκοτων Τ᾽ 
παρεστωτων δ6 τις : Τ-]- και 88 Ἕ απο 89 Τ' ΡΞ 
Φεου 40 Μαρια 19 : Ἡ Μαριὰμ 

851 -- οµοιως 81.83 σώσαι, ... Ισραηλ. 384 ζαφδανει 
δὲ πλησας | επιδεις 88 δυο : -ἵ- µερη 9 εξ εναντ.... 
ουτώς : εχει ουτως αυτον κοαξαντα και 40 Ιωση 41 -- και - 
διηκ. αυτω 3 
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Κατα Μαρκον 10,48---1θ,6, 

ΘΟ Υ, ̓ ὅ ἐστιν προσάββατον, ἐλϑὼν Ἰωσὴφ ὁ ὁ ἀπὸ Ἄριμα- 48 
δαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν 
προοσδεχόµενος τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, τολμήσας 
εἰσῆλῦδεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ. ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐδαύμασεν εἰ ἤδη 44 

᾿ τέδνηκεν, καὶ προσκαλεσάµενος τὸν πεντυρίωνα 
ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέδανεν' καὶ γνοὺς 4ὔ 

ἀπὸ τοῦ κεντυρίώωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ 
Ἰωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καϑελὼν αὐτὸν 46 

Ἢ ἐνείλησέν τῇ σινδόνι καὶ ὄἔϑηκεν αὐτὸν ὃν μνήματι 
ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν 
Ἐ λίϑον ἐπὶ τὴν ϑύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία 47 
᾿ς ἣ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐϑεώρουν 
“σοῦ τέϑειται. 

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγ-10 μι Ὃ ο 
: ῥαληνὴ καὶ Μαρία ἡ [τοῦ] Ἰακώβου καὶ Σαλώμη κόρης 
ἢ ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλϑοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 
καὶ λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ 9 

τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον 8 
πρὸς ἑαυτάς' τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν Λίδον ἐκ 

. ροῦσιν ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ Λίδος: ἦν γὰρ μέγας 
' σφόδρα. καὶ εἰσελδοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον ὕ 

ο 482έ-πο 447 δϑαυμαζεν | παλαι: δ ηἠδὴ 461 ον 
47 Ίωσητος : Ἡὶ Ιακώβου οἱ Ιώση εἰ Ιωσηφ 16,1 Μαρια 19 : 
Ἢ γγ [η] Ι 1-- [το] 9 Ἡ [ση] μια | Ἔ μνημα | ἢ 

᾿ ανάτελλοντος ὃ εκτ. ϑυρ. τ. μνημείου : Ἡ" 3Ώ οβΐθο ἢ 
Βιρίίο αιίθτι δα Ἠογαπι ἰουύϊϑιη {6ηθῦταθ ἆἱο Ταοῦαο διη{ 
ΠΡῸΣ ἑούαπι ογΏ6πι {6γγ86, οὗ ἀθϑοθῃηδουιηῦ 4θ ὁ8 6118 4πηρο] 
οὗ βιτροηί{ο (--- 68 9) ἴῃ οἰατ]ζαΐοθ νἰνί Ι)αί βἶπια] αβοοπᾶεγαηῦ 
΄ "οιπι 60, οὗ οοπ{ίηιο Ἱαχ Ταοία ο80. ΌΤαπς [1146 αοοθββογαηί 
δᾶ ΤΟ τη ἢ 111, δ Ὦ ελδουσαι 

ο΄ 493 πριν σαββατον 48 πτώμα 46 καϑελων : λαβὼν | ἢπ 
σα καὶ απηλῦεν 47 εὔεασαντο τον τοπον οπου 16,1.39 Και 

Ε “πορευδεισαι ἡγορασαν ἀρώματα ινα αυτον αλευψωσιν" και 
ερχονται πρωι µιας σαββατου επι τὸ μνημειον ανατελλοντος 
τ, ἡλίου. 4 ην γαρ µεγας σφοδρα" καὶ ερχονται και 
|. οσκουσ αποκεκυλισµενον τον Λιδον 
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16:6---1δ. το Κατα Μαρχο» Ἐς ̓ Ξ 
ἀρ 

νεανίσκον καϑήμενον ὃν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλη- 
6 μένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεδαμβήὼδησαν. ὁ δὲ 

λέγει αὐταῖς: μὴ ἐκϑαμβεῖσϑε: Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν 
Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον" ἠγέρδη, οὐκ ἔστιν 

1498, 7 ὧδε' ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔδηκαν αὐτόν. ἀλλὰ 
ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ 
Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν" ἐκεῖ 

8 αὐτὸν ὄψεσϑε, καϑὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελδοῦσαι 
ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρό- 
μος καὶ ἔκστασις" καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον" ἐφο- 
βοῦντο γάρ. 

1.89. 9 (Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶ- 
ὙΠ ΣΑΙ τον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει 

10 ἑπτὰ δαιμόνια. ἐκείνη πορευϑεῖσα ἀπήγγειλεν 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις πενϑοῦσι καὶ κλαίουσιν" 

11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐϑεάϑη ὑπ᾽ αὐτῆς 
1, 5419-35. 19 ἠπίστησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περι- 

πατοῦσιν ἐφανερώϑη ὃν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις. 
18 εἰς ἀγρόν: κἀκεῖνον ἀπελϑόντες ἀπήγγειλαν τοῖς 

ΠΣ ΠΡῸΣ 14 λοιποῖς" οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον [δὲ] τὰ 
Ὁ 5019-98. ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώϑη, καὶ 

ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν 
ὅτι τοῖς ϑεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ 

Μι 38,18--50. 16 ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευδέντες εἰς 
τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον 

1 Κ 16,5. 

8 Ἡ ειπαν, | Ἡ γαρ" ΣΧ - ἵπ ηπογα ραρίπα Ἰπίου " 
αρροπάἰοθτη ν. 9--»0, αἸ105 νους Ὦ αὖ τον θΥυαηβοἰ1 
Ιπργθββ]ό 9 παρ : ΠῚ αφ 14 ΤΊ-- [δε] εγηγερµ. : Η-]- 
[εκ νεκρων] | Αη: ἘΜῈ ἘΠ 11] τα οαἰ οσα αϊοσπξος 
Φα6ο]1άΠ1 ᾿ἰϑύπα ἰπἰαυϊύα 5 οὐ ᾿που θα] (ας βαὐβίαπθία (οἷ 
50 Βαΐαπα) οδύ, 4πάθ ΠΟΠ 51η1Ὁ0 ὍΘΙ πππππάοβ ΒΡ] {18 
νθΥαπι Ὠοί αΡΡΥΟἸΘΠάἡ νιταίθιη : ρα Ι8ΠΙΠΊΠΟ τεγοθ]α 
Παδήϊζίατη {πατη 

7 οτι δου προαγω ... µε... ειρήκα 8 φοβος. 
9 ἐφανερῶσεν πρωτοις 11 οὐκ επιστευσαν 
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Κατα Μαρκον 10,16---90, 

πάσῃ τῇ κτίσει. ὃ πιστεύσας καὶ βαπτισϑεὶς 16 λοι 5,88. 
σωψήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριδήσεται. ση- 
μεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολου- 17 Λα 211: 
ὑΨήσει, ὃν τῷ ὀνόματί µου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, ο νε 

10,19. ᾿ γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, | ὄφεις ἀροῦσιν κἂν 18 καὶ δ85,8-6. 

δν. 
Ες 

[4 
Γ 
μα 
μα. 
μᾳ Ἢ 

Δανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, “" δλδ 

ἐστὶ ἀροώ ῖ πι ; ᾿ 19: ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπυϑήσουσιν καὶ καλῶς νετ 
ἕξουσιν. Ὃ μὲν οὖν κύριος [Ἰησοῦς] μετὰ τὸ 19 εν θ ἢ 

ος 2 “ ΄ 9 » 4 8 ι 4 . 

λαλῆσαι αυτοις ἀνελήμφϑη εἰς τὸν οὐρανὸν καν ΤΣ ἐν 
οὐ 7,58. 

 ἐχάϑισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ. ἐκεῖνοι, δὲ ἐξελϑόντες 90 5 τς 5.11. 
ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ  π5,. 
τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουδούντων 
σημείων.) 

ΑΛΛΩΣ 

(Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν 
᾿ς Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα 

καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχοι δύσεως 
ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφϑαρτον 

κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας.) 

17 2, ακολουδησει ταυτα | 23-- καιναις. 18 οφεις : 
Ἢ ϱυ [και εν ταις χερσι] 19 Τι-- Πησους] 20 σηµειων : 
ΟΞ Αμην. 

ἨΏ Τ-- Αλλὼς [Παντα ... σωτηριας.} 

19 ϑεου : πατρος 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

1 Ἠπειδήσερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι 
διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡμῖν 

2 πραγμάτων, καϑὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
Δοι11. 8 αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε 

κἀμοὶ παρηκολουϑηκότι ἄνωϑεν πᾶσιν ἀκριβῶς 
4 καδεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, | ἵνα ἔπι- 
γνῷς περὶ ὧν κατηχήδης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

1 Οκ 5410. ὅ γένετο ὃν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως 
τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ 
ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν ϑυγατέρων 

6 Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. ἦσαν δὲ 
δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ, πορευόμενοι, 
ὃν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου 

7 ἄμεμπτου. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καδότι ἦν 
ἡ Ἠλισάρετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες. 

8 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. Ἐγένετο δὲ ἐν 
τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας 

Ἐκ 80,7. 9 αὐτοῦ ἔναντι τοῦ ϑεοῦ, κατὰ τὸ ἔϑος τῆς ἱερα- 
᾿ς δϑίας ἔλαχε τοῦ ϑυμιᾶσαι εἰσελϑὼν εἰς τὸν ναὸν 

10 τοῦ κυρίου, καὶ πᾶν τὸ πλῆϑος ἦν τοῦ λαοῦ - 
11 προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ δυμιάματος. ὥφϑη 

δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἔκ δεξιῶν τοῦ, 1 

5 Ἡ Ελεισαβες, τί 18.94.36.4058. 67 7 Ἡ [η] Ἐλεισαβε 
9 Ἡ ερατιας | . δ] 

9 καῦα 8 χκαμοι : -ἵ- οὗ β8ριυπὶ βαποῖο 
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Κατα Λοῦχαν 1,19---98, 

Δυσιαστηρίου τοῦ ϑυμιάματος. καὶ ἐταράχϑη 19 
Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος" μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, 18 
διότι εἰσηκούσϑη ἡ δέησίς σου, καὶ ἣ γυνή σου 

᾿ς Ἠλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 
ς αὐτοῦ Ἰωάννην" καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλ- 14 

λίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρή- 
σονται. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον κυρίου, καὶ οἶνον 15 Να 6,8. 

τ καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησϑή- ση. 
σεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητοὸς αὐτοῦ, καὶ πολλοὺς 16 
τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν ϑεὸν 

ο αὐτῶν" καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 17 μι 11,.1--18: 
᾿φνεύµατι καὶ δυνάμει Ηλεία, ἐπιστρέψαι καρδίας Ὁ ο ση 

᾿ς πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειδεῖς ἐν φρονήσει ὃι- 
ο χαίων, . ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 

καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον" κατὰ τί 18 ἀκ 1811. 
γγώσομαν τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ 

τ γυνή µου προβεβηκυῖα ὃν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 
τς χαὶ ἀποκριδεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ: ἐγώ εἶμι 19 Όπ 8,16; 9,51. 
ο΄ Γαβοιὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, καὶ νε 
᾿ς ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασῦδαί 
᾿ς σοι ταῦτα" καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος 90 45. 

λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνὺ᾽ ὧν 
οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις µου, οἵτινες πληρώ- 

ἡ)ήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. καὶ ἦν ὁ λαὸς 21 
προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐδαύμαξζον ἐν τῷ 
χοονίζειν αὐτὸν ὃν τῷ ναῷ. ἑἐξελδὼν δὲ οὐκ ἐδύ- 94 

-."ματο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν 
-.. ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ" καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, 
τ΄ καὶ διέμενεν κωφός. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσῦησαν 98 
'.αἳ ἡμέραι τῆς Λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλὺδεν εἰς 

ποπ τ τ ΣΑΣ υπ άνριέρ ας κεν ν ορμής 

δ κυριου : π[Ώ] ϱΥ του 17 Ὦ προσελευσεται 91 Ἡ 
ο εν τω ναώ αυτον 

5 15. - σου 14 ΥΕΝΥΊσει 19 παρεστως 30 πλησδη- 

᾿ς σονται 31 προσδεχομενος 923 διεμεινεν 
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απ 80,28. 

ϱ,ὔ, ΜῈ 116.18, 

- 185 7,14. 
Μι 1,91--98, 

15 9,7. 
9 51ὴ 7,19.18.16. 

Μο] 4,7. 
Τη 7,14. 

Ἐκ 18.19. 
ΜῈ 118.90. 

απ 18.14. 

1,54- 98, ο Κατα Λουκαν 

94. τὸν οἶκον αὐτοῦ. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας 
συνέλαβεν Ἠλισάρετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν 

οὕ ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ' ὅτι οὕτως μοι πε- 
ποίηκεν κύριος ἓν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν. 
ὄνειδός μου ἐν ἀνϑοώποις. 

96 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὃ ἄγγελος 
Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς πόλιν τῆς [Γαλιλαίας 

97 ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρϑένον ἐμνηστευμένην 
ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ 

98 ὄνομα τῆς παρϑένου Μαριάμ. καὶ εἰσελϑὼν πρὸς: 
ς 

αὐτὴν εἶπεν": χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὃ κύριος μετὰ 
29 σοῦ. ἣ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεαράχὺδη, καὶ διελο- 
80 γίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. καὶ εἶπεν 

ὁ ἄγγελος αὐτῇ: μὴ φοβοῦ, Μαριάμν εὗρες γὰρ 
81 χάριν παρὰ τῷ ϑεῷ. καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ 

καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 
82 οὗτος ἔσταν μέγας «καὶ υἱὸς ὑψίστου κληϑήσεται, 
 χαὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ ϑεὸς τὸν ϑρόνον Δαυεὶδ 

88 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

84 οὐκ ἔσταν τέλος. εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν 
ἄγγελον" πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 

96 | καὶ ἀποκρυϑεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ" πνεῦμα 
ἅγιον ἐπελεύσεται. ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου 
ἐπισκιάσει σου" διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κλη- 

86 ϑήσεται υἱὸς ϑεοῦ. καὶ ἰδοὺ Ἠλισάρετ ἡ συγγενίς 
σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ 
οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείοᾳ" 

87. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ ϑεοῦ πᾶν ῥῆμα. 
88 εἶπεν δὲ Μαριάμ ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου" γένοιτό 

9ὅ κυριος :Ὦ ῬΓ ο 3567 Ναξαρεῦ 428 αυτην : ΤΠ ὁ 
αγγελος | ἄπ : ΓΞ -[ευλογημενὴ συ εν γυναιξιν 85 γεννω- 
µενον : ὨὮ᾿-Ἐ εκ σου | Ἡ κληδησεται, υἱος 86 Π' συνειληφυια 

96 -- η ονομα Ἀαζ. 27 µεμνήησμενην 90 δε : Ὁ 
ιδουσα | διελογ. : -ἰ εν εαυτη 86 συγγενής 87 (παρα) 
τω δεω Ν 
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κα 

αι ιο ο ον τς 

ο. 

: Κατα Λουκαν 199-561. 

μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλδεν ἀπ᾽ αὐτῆς 
ὃ ἄγγελος. Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις 89 
ταύταις ἐπορεύϑη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς 
εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον 40 
Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿λισάβετ. καὶ ἐγένετο 41 ιδ. ἄπ 56,52. 
ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ, 
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ 
ἐπλήσϑη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἠλισάβετ, καὶ ἀἆνε- 42 38. 
φώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν" εὐλογημένη 
σὺ ὃν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς 
κοιλίας σου. καὶ πόϑεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλϑῃ ἡ 48 
ινήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; ἰδοὺ γὰρ ὡς 44 
ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά 

μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ὃν τῇ. 
χοιλίᾳ μου. καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται 48 2ο, 118. 
τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. 
Καὶ εἶπεν Μαριάμ" 46 1 πι 3,1--10. 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν κύριο», 
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμα µου ἐπὶ τῷ ϑεῷ 47 
τῷ σωτῆρί µου" 

ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. 48 26. τ 8αι 111. 
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μµακαριοῦσίν µε πᾶσαι σον 
αἱ γενεαί; | 

ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, ᾿᾿ 49 νε 111,9. 
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς 60 Ρα 108;18.17. 
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 51 Ρε 89,1. 
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας “ΤῊΝ 
αὐτῶν" | 

89 Ἡ ορινην 48 Ἡ προς µε 46 Μαριαμ : π' Ε]δαβεύ 
48 γενεαι: Ἡ Ἡ.Τ, 49 δυνατος : Ἡ, ΒΤ. 

88 απεστη 49 ανεβοησεν | φωνὴ 47 επι:εν 48 επεβλ. : 

-|- κύριος 49 µεγαλεια δ0 εις γενεαν κ. γενξαν υἱ εις 

γενεας γενεων υἱ απο γενεας εις Ύενεαν 
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Ῥς 147,6. 
ΟΠ 205Ρ15,19: 5,11, 

1 Ότα 2,7. 

1 Θπα 9/0, 
584,11; 107,9. 

15 41,8. 
Ῥν 98,8. 

ς Μο 7.390. 
Ἐν (ἀπ 17.7.318,18:; 

Α 90 17. 

1,62- 67. Κατα Λουχαν 

ἢ καὺεῖλεν δυνάστας ἀπὸ ϑρόνων καὶ ὕψωσεν 
ταπεινούς, 

68 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαϑῶν καὶ πλουτοῦντας 

ἐξαπέστειλεν κενούς. : 
ὅ4 ἀντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 

μνησϑῆναι ἐλέους, 

δδ καϑὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, 

τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 
56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, 

καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. | 
57 Τῇ δὲ Ἠλισάρετ ἐπλήσϑη ὁ χρόνος τοῦ τεχεῖν 
.58 αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι 

ση 17,12. 

18. 

καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ 
59 ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. Καὶ 

ἐγένετο ὃν. τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦχϑον περιτεμεῖν 
τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 

60 πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. καὶ ἀποκρυϑεῖσα ἡ μήτήρ 
61 αὐτοῦ εἶπεν" οὐχί, ἀλλὰ κληϑήσεται Ἰωάννης. καὶ 

εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγε- 
θ2 νείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. ἐνένευον 

δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν ϑέλοι καλεῖσθδαι 
68 αὐτός. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων" 

Ἰωάννης ἐστὺν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐϑαύμασαν πάντες. 
64 ἀνεῴχϑη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ 
θ6 γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν ϑεόν. Καὶ 

ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας 
αὐτούς, καὶ ὃν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας ὀιελα- 

66 λεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἔϑεντο πάντες 
οἱ ἀχούσαντες ὃν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες" τί 
ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ - 

67 κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. Καὶ Ζαχαρίας ὃ πατὴρ 

68 Ἡ ηλϑαν 61 Ἡ ουδεὶς ἔστιν 68 εστιν : Ἔ-ι- το 
66 Ἡ ορινη 

δ6 -- ὡς 60 κληϑ. : - το ονομα αυτου 689.64 και 
παραχο. ελυδη η γλ. αυτ. κ. εδαυμ. π., ανεωχὺδη δε το στ. 
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- 

αὐτοῦ ἐπλήσδη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευ- 
᾿ς σεν λέγων" 

ὌΝ ΑΝ Ὁ ΣΤΟΝ 

Εὐλογητὸς κύριος ὁ ϑεὸς τοῦ ᾿Ισραῆλ, 
ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ 
λαῷ αὐτοῦ, 

καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν 
ἐν οἴκῳ Δαυεὶὸ παιδὸς αὐτοῦ, 

καϑὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ 
αἰῶνος ποοφητῶν αὐτοῦ, 
σωτηρίαν ἐξ ἐχϑρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάν- 
τῶν τῶν μισούντων ἡμᾶς, 

σσουῆσαν ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν 
ο΄ χαὶ μνησϑῆναι διαϑήκης ἁγίας αὐτοῦ, 
ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 

τοῦ δοῦναν ἡμῖν ὶ ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν 
ῥυσθέντας 

λατρεύειν αὐτῷ ! ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ 
ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν. 

Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληὑδήσῃ: 
προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου κυρίου ἕτοι- 
µάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 

τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ 

ο ὃν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 
διὰ σπλάγχνα ἐλέους ϑεοῦ ἡμῶν, 

ὃν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 
ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ ϑανάτου καϑη- 
μένοις, 

τοῦ κατευὺῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν 
εἰρήνης. 

Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκροαταιοῦτο πνεύ- 
"ματι, καὶ ἦν ὃν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἆνα- 
“ δείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 

75 δὲ πασαις ταις ἡμδραις 76 προ προσ. : Ἡ ενώπιον 
78 Π' επεσκεφατο 

67 ἔπροφ. Λεγ.: ειπεν Ἰδημων:Ῥύτης ζωης 77 αυτων: ημων 

148 

ο΄ Κατα Λουκαν 1,68---80, 

7,16. ὃν 41,14: 
65 72,18: 106,48: 

11119. - 9 

69 1 Βιι 910, Ὶ 
ῬΒ 189,17; 18,8. 

70 

71 Ῥε 106.10. 

Ῥμ 105,8; 
πο 100,46. 

απ 17/7. 
Των 96,49. 
απ 99,16.17. 

Τὸ γω του, 
74 τι 919.14. 

75 

70 Μι 8,1. 
Μι 5,8. 

77 ον 81,84. 

78 Νὰ 94,17. 
15 60.1.9. 
ΜΙ 8,20. 

πο Μὲ 4.16. 
16 9,1; ὅ9,8. 

80 Μι 8,1. 



1:10; Κατα Λουκαν ἜΤ ΘΙ : 

2 Ἠγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλϑεν 
δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι 

ῶ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην. αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη 
8 ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. καὶ 
ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν 

4 ἑαυτοῦ πόλιν. ᾿Ἀγέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηϑλεέμ, διὰ τὸ 

1,51. ὅ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ, ἀπο- 
γοάψασϑαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, 

6 οὔσῃ ἐγκύῳ. Ἰγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ 
Μι 1,365, 7 ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἔτεχεν 

τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν 
αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ 

8 ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. Καὶ ποι- 
µένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 
φυλάσσοντες φυλαάκὰς τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην 

9 αὐτῶν. καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ 
δόξα κυρίου περιέλαµψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβθήϑησαν 

10 φόβον μέγαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ ἄγγελος" μὴ 
φοβεῖσϑε: ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν - 

11 μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχδη 
ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν Χριστὸς κύριος, ἐν 

12 πόλει Δαυείδ. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρή- 
σετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 

θα 7,10,18 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆδος στρα- 
τιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν ϑεὸν καὶ λεγόντων" 

10,88. το ὅτ19.1 δόξα ἐν ὑψίστοις ϑεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν 
μες ἀνδρώποις εὐδοκίας. 

16 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλδον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 

3 αυτη : ΓΤ ἡ | Τ' εγχενετο πρωτη | Ἡ Κυρεινου 
4 Τ' Ναζαρεῦ δῊ ενκυω 7 φατνη : Πὶ σπηλαιω 123 ᾱ-- 
το | Ἰ-- και κειµενον 18 ΗἩ εξεφνης | ἢ οὐρανοῦ 14 Ἡ 
ευδοκιᾳ 

ὃ πολι» : πατριδα 4 γην Ίουδα 6 ὡς δε παρε- 
γιγοντο ετελεσὺδησαν 9 -- κυριου 20 10 εσται : -- και 
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εἰ 

- ο Κατα Λοῦχαν 9,16---97. 

οὗ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους" 
διέλϑωμεν δὴ ἕως Ρηὑλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα 
τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. καὶ 
ἤλϑαν σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ, 
καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ 
φάτνῃ" ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος 
τοῦ λαληϑέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 
καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐδαύμασαν περὶ τῶν 
λαληδέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς" ἣ 
δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα 
συνβάλλουσα ὃν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. καὶ ὑπέστρεψαν 
οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν ϑεὸν 
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καϑὼς ἐλαλήϑη 
πρὸς αὐτούς. 

- Καὶ ὅτε ἐπλήσϑησαν ἡμέραν ὀχτὼ τοῦ περι- 
τεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήϑη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, 
τὸ κληϑὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφϑῆναι 
αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

Καὶ ὅτε ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καὺαρισμοῦ. 
αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωῦσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν 
εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, καδὼς γέ- 
γραπται ὃν νόμῳ κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον 
μῆτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληδήσεται, καὶ τοῦ δοῦναι 
υσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ὃν τῷ νόμῳ κυρίου, 

| ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. Καὶ 
ἰδοὺ ἄνϑοωπος ἦν ὃν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, 
καὶ ὃ ἄνϑρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσ- 
δεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα 
ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν" καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν ϑάνατον 
πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. καὶ ἦλϑεν 
ὃν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν" καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν 

19 ἢ Μαριαμ 90 Ί' ἴδον 96 Ἡ [η] | Ἡ-- αν 

1δ ου ποιµ. : ΤῈ και οι ανθρωποι 91 συνετελεσὺδησαν 
6] αυτον : το παϊδιον | ωὠνομασϑη 99 αυτών : αυτου 
96 κεχοηµατισµενος δε ην 
Ὥ κ 
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Μα ο οσο αν 
σι Μος ως 

998--.59, Κατα Λουκαν 

τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς 

95 κατὰ τὸ εἰδισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, καὶ 

αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν 

τὸν ϑεὸν καὶ εἶπεν" ᾧ 

απ 460.99 γῶν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

τ κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἔν εἰρήνῃ" ἜΣ. 

Οαρ 40,6; ὅ840,80 ὅτι εἶδον οἱ ὀφϑαλμοί µου τὸ σωτήριόν σου, 

91 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 

15 45,6; 49,08 φῶς εἰς ἀποχάλυψιν ἐ)νῶν 
95,1; 46,18. κ. Ξ . ; 

καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ἱσραήλ. 
88 καὶ ἦν ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ δαυμάξοντες 

ὌΝΤΩΣ 84 ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. καὶ εὐλόγησεν. 

κ του αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα 

1} 5,8. αὐτοῦ: ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν. 

πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγό- 

“86 µενον --- καὶ σοῦ [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται 

δομφαία ---, ὅπως ἂν ἀποκαλυφϑῶσιν ἐκ πολλῶν 

86 καρδιῶν διαλογισμοί. Καὶ ἦν Ἄννα προφῆτις, 

ϑυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ: αὕτη προβε- 

βηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς 

1 66, 87 ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρϑενίας αὐτῆς, καὶ αὐτὴ 

χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφί- 

στατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα 

Τα ὅ5,)9, 98 νύχτα καὶ ἡμέραν. καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα 

ἀνδωμολογεῖτο τῷ ϑεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ 

πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 

89 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον 

κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν 

ἑαυτῶν Ναξαρέὺ. 

λε 

ὡς μ ἀδνος 1 ΡῈ  ορο ο Ὁ 

.. ΑὟ 

88 ο πατ. αυτου κ. η μητηρ : ὨΓ Ιωσηφ και η μητὴρ 

αυτου. (81π1106ς 41.49.48: Μύ 1,16). ] µητηο : ΤῈ αυτου 

85 [δε] : ΤῊ  δ6 Ἡ Ἄννα 89 Π-πι τα | Ἢ Ναξαρει, ᾿ 
ἐϊ 81 ι 4 

97 εῦος 83 -- εὔνων δδ --εκ 87 -π εως | ναου 

88 Ἱερουσ. : ρί εν εκ ο 
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ῬῚ 4 ΡΘΕ. ὦ σι," Ὁ. -. ὦ ο. -- 

Κατα Λουκαν 2,40---ὅ9, 

ο΄ Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκοαταιοῦτο πλη- 40 59. 1,80. 
 ρούμεγον σοφίας, καὶ χάρις ϑεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. : 
3 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς 41 Ἐκ 58,κ4--τ. 
Εν: Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑοοτῇ τοῦ πάσχα. Καὶ ὅτε ἐγένετο 42 

ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔϑος 
᾿ τῆς ἑορτῆς, ! καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ 48 Ἐκ 1518. 
ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν 
Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 

 ψομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλϑον 44 
ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγε- 

ο γέσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέ- 45 
στρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ. ἀναζητοῦντες αὐτόν. καὶ 46 
ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ὃν τῷ 

ἱερῷ καϑεζόμενον ὃν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ 
ἀχούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς" ἐξί- 47 
σταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ 
συγέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. καὶ ἰδόντες 48 
αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶτεν πρὸς αὐτὸν ἣ µήτηρ 

αὐτοῦ: τέχγον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ 
σιατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐξητοῦμέν σε. καὶ 490 9566. 

εἶπεν πρὸς αὐτούς" τί ὅτι ἐξητεῖτέ µε; οὐκ ᾖδειτε 
ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός µου δεῖ εἶναί με; καὶ δ0 
αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

καὶ χατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλϑεν εἰς Ναζαρέϑ,, δι 19. 
καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
 διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 
ς΄ Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ δ 1 ας 

χάριτι παρὰ ϑεῷ καὶ ἀνϑρώποις. 

Ρα ο 

ουκ μμ λαο) 

; ΠΔΟΉ σοφια 44 Ἡ συγγενευσιν 46 Η και ενω | Ἡ 
 ζητουμεν δ τη : -ΏὉ: Τὶ ὃν τη 

π΄ 4 εκρατ. : - πνευµατι | εν αυτω 49 εγενετο αὐτῷ 
ο ετη ιβ ανεβήσαν οι Ύονεις αυτου ἔχοντες αυτον Ἔ εις Ἱερο- 
᾿ς σολυμα | εορτ. : των αζυµων 48 απεµεινεν ο ταις 
1η 48 οδυν. : ἢ και λυπουµενοι 49 οιδατε 561 -- καὶ 
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3--18: 
Μί 8,1--12, 
Μο 1,1--8. 

15 40,8--ὔ, 

Μί 95,55, 

δις. Κατα Λουχαν ; 

9 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβε- 

“ορίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου 

τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας 

Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρα- 

αρχοῦντος τῆς Ἱτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, 

ο χαὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος, | ἐπὶ 

ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο δῆμα ϑεοῦ 

9 ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ 

ἦλϑεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ Ἰοοδάνου κηρύσσων 

4 βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ὡς γέ- 

γραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου" 

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ" 
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, 

εὐϑείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ" 

ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωϑήσεται 

καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωὺήσεται, 
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐδείας 

καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας" 

ϐ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ. 
ἢ Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτι- 

σϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ" γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέ- 
δειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 

8 ' ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας" καὶ 

μὴ ἄρξησϑε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς" πατέρα ἔχομδν τὸν 

Ἀβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ ϑεὸς ἐκ 

9 τῶν λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβοαάμ. ἤδη 

δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν δίξων τῶν δένδρων κεῖται" 

πᾶν οὖν δένδοον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἓκ- 

10 χόπτεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Καὶ ἐπηρώτων 

11 αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες" τί οὖν ποιήσωμεν; ἆπο- 
ς 

κοιδεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς: ὁ ἔχων δύο χιτῶνας 

1 Ίηγεµονευοντος : ὮΠ - επιτροπευοντος - | Ἡ Αβει- 
ληνης ὃ πασαν : Τ- την 8 Ὦ αξιους καρπους ο Ἡ- 
[καλογ] 

ϱ Καΐφα 4 αυτου: υµμων ᾖ7υπ' ενώπιον 8 καρπον 
αξιον 9 καρπους καλους 10.13.14 ποιησ. : -ἰ- ἵνα σωδωμεν 
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ὃν “ 

Κατα Λουκαν 8,12---99, 

μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα 
ὁμοίως ποιείτω. ἤἦλϑον δὲ καὶ τελῶναι βαπτι- 
σϑῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν: διδάσκαλε, τί ποιή- 
σῶμεν; ὃ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς: μηδὲν πλέον 
παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. ἐπηρώτων 
δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες" τί ποιή- 
σωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς" μηδένα δια- 
σείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκχκεῖσϑε τοῖς 
ὀψωνίοις ὑμῶν. Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ 

χαὶ διαλογιξοµμένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν 
περὶ τοῦ Ἰωάννου, μή ποτε αὐτὸς εἴη ὁ Ἀοιστός, 
Ιἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης: ἐγὼ μὲν ὕδατι 
βαπτίζω ὑμᾶς" ἔρχεται δὲ ὃ ἰσχυρότερός µου, οὗ 
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημά- 
των αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ὃν πνεύματι 
ἁγίῳ καὶ πυρί: οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 
διακαϑᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν 
σῖτον εἰς τὴν ἀποϑήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον 
κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. Πολλὰ μὲν οὖν 
καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐτγγελίζετο τὸν λαόν" ὃ 
δὲ Ἡρῴδης ὃ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 
περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

"καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, 
Ιπροσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, κατέχλεισεν τὸν 
Ἰωάννην ἐν φυλακῇ. 

Ἰγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισὺῆναι ἅπαντα τὸν 
λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισὑέντος καὶ προσευχομένου 
ἀνεφχὺῆναι τὸν οὐρανόν, καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, 
καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσδαι' σὺ εἶ ὁ υἱός μου 

14 αυτοις : Π' προς αυτους | μηδὲ : Τ,μηδενα 16 Π]-- 
αγιω 99 συ... ευδοκησα : Ἡ' : -ἰ Όιος µου ει συ, εγω 
σήμερον γεγεννηκα σε |- 

16 επιγνους τα διανοήµατα αυτών ειπεν | μας 19: -- εις 
µετανοιαν | ο δὲ ερχοµενος ισχυροτερος µου εστιν ' 16 παρ- 

σινων 19 γυν. : -ἰ Φιλιππου 99 επ: εις 
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21.22: 
Ὁ] Μι 8,18--17. 

Μο 1,9--11. 
ο 1,85. 

9) 9/56. 



τ 

8,28... 4,9, Κατα Λουκαν 

28:88: ο6 ὁ ἀγαπητός, ὃν σοὶ εὐδόκησα. Καὶ αὐτὸς ἦν 
δ ας 3 3 χ: ς ὰ “ ο) 

4,59. Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὧν υἱός, 

94 ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσήφ, τοῦ Ἠλεὶ τοῦ Ματϑὰτ τοῦ 
οῦ Λευεὶ τοῦ Μελχεὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ | τοῦ. 

Ματταδίου τοῦ Ἀμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἰσλεὶ τοῦ 
96 Ναγγαὶ ! τοῦ Μαὰϑ τοῦ Ματταϑίου τοῦ Σεμεεὶν 

1 Ονς 8,11. 97 τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ Ιτοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησὰ τοῦ 
Έγτα 92. 

98 Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαδιὴλ τοῦ Νηρεὶ ! τοῦ Μελχεὶ 
99 τοῦ Ἀδδεὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἠλμαδὰμ τοῦ. Ἢρ | τοῦ 

Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ Ἰωρεὶμ. τοῦ Μαϑϑὰτ τοῦ. 

| 80 Λευεὶ Ιτοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ 
1 1η 16.1.18. 91 

2 ΘΑ ὅ,14. 

4 

τοῦ Ἐλιακεὶμ Ι τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταδὰ 
ήν 4,5. 89 τοῦ Ναϑὰμ τοῦ Δαυεὶδ) τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ 

1 Ὁ 3,1 κε. 388 Βοὸς τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσὼν Ι τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ 
απ 39,86. 3 . ο 3 4 35 4 “ ι “9 ’ 9 

Ἀδμεὶν τοῦ Ἀρνεὶ τοῦ Ἡσρὼμ τοῦ Φαρὲς τοῦ Ἰούδα 

: πο 84 Ιτοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Ἀβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ 

1 Ον 1)24-7. 86 Ναχὼρ ' τοῦ. Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ 

ἀπ ὅ,8--89, 96 τοῦ Σαλὰ Ιτοῦ Ἰκαϊνὰμ τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ 
1 Ον 1--4. 

τον 11µο: 45. 87 Νῶε τοῦ Λάμεχ Ιτοῦ Μαδουσαλὰ τοῦ Ἐνὼχ τοῦ 

ὅπ ὅχ-δ. 88 Ἰάρετ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ Ιτοῦ Ἐνὼς τοῦ 
Σὴὺ. τοῦ Ἀδὰμ τοῦ ϑεοῦ. 

1-19: 3 κ. Δ , ’ τ δ , 

μὲ 4-π 4 Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν 
δι οκ. ος ; ἐν τῷ ᾽ ἐ ο ΜΙΣΟ ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο. ὃν τῷ πνεύματι ὃν 

ο τῇ ἐρήμῳ ! ἡμέοας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ - 

94 Π Μαϑϑαϑ ἢ - του Ματϑατ του Λδυδι 39. 
Μαδδαὺ 81 θα Ναδαν ὃν Ἡ Ιωβηλ 88 Ἡ-- του 
Αμιναδαβ | Αδμειν 1 Ἡ Αδαμ, ἈΠ Αμιναδαβ (-αδαμ) | 
Άρνει: π Αραμ | Ἡ ἛἜσρων | 1 Φάρες δ4 Ἡ θαρά 85 Η 
Ῥαγαύ | Ἐ Φαλέκ 87 Ἡ Ἔνωχ | ΤΠ Μελελεηλ | Β Καΐναν 
4,1 Ὠ]-- αγιου 

9ὃ- -δΊ ην δε Ιησους ὡς ετων Λ αθχοµενος ὡς ενοµιζετο 
ειναι Όιος Ιωσηφ του Ιακωβ τ. Μαῦϑαν τ. Ελεαζαρ τ. Ηλιουὸ 
τ. Ίαχειν τ. Σαδωκ τ. Αζωρ τ. Ἐλιακειμ τ. Αβιουὃ τ. Ζορο- 
βαβελ τ. Σαλαϑιηλ τ. Ϊεχονιου τ. ἸΙωακειμ τ. λιακειμ τ. 
ἸΙωσεια τ. Αμὼς τ. Μανασση τ. Ἠξεκεια τ. Αχας τ. Ιωαϑαν 
τ. Όξεια τ. Αµασιου τ. Ιωας τ. Οχοζιου τ. Ιωραμ τ. Ιὠσαφαὸ 
τ. Ασαφ τ. Αβιουὸ τ. Ροβοαμ τ. Σολομων τ. Δαυειδ 88 Βοοξ - 
Σαλμὼν 85 Σερουκ 86 -- τ. Και. 87 Καιναν : 
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ο 

ο Κατα Λουκαν (48-16, 

«τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσὺδεισῶν αὐτῶν ἐπεί- 
νασεν. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος" εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 8 
Ψεοῦ, εἰπὲ τῷ λίϑῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. καὶ 4 νι 8,8. 

᾿ς ἀπεχρίϑη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς" γέγραπται ὅτι 
. οὐχ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ξήσεται ὁ ἄνϑρωπος. Καὶ ὅ 

᾿ἀγαγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασι- 
λείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χοόνου. καὶ εἶπεν 6 
αὐτῷ ὁ διάβολος" σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην 
ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέ- 
ὅοται καὶ ᾧ ἂν δέλω δίδωμι αὐτήν: σὺ οὖν ἐὰν Ἱ 
προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. καὶ 8 δι 65.14. 
ἀποκριδεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" γέγραπται" κύριον 
τὸν ὑδεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λα- 
τρεύσεις. Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ 9 
ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" εἰ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦϑεν 
κάτω" γέγραπταν γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 10 Ρε 91,.1.19, 
ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ ὅτι 11 
ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή ποτε προσκόψης πρὸς 
λίϑον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκριδεὶς εἶπεν αὐτῷ 12 τι 6,16, 
ὃ Ἰησοῦς ὅτι εἴρηται' οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν 

αν 

ποτ 

ὦ κ ολη 
αν 

ὑὣεόν σου. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ 18 «5. 
διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχοι καιροῦ. 

Καὶ ὑπέστρεψεν ὃ Ἰησοῦς ἔν τῇ δυνάμει τοῦ 14 ος 
πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν: καὶ φήμη ἐξῆλϑεν δ 115 

"καὺ” ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς 1ὅ 
ἐδίδασκεν ὃν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος 

ὑπὸ πάντων. ῬΕΣΤΩ 
"αὐ Ἁ ιά 3 , ανά ιά , Με 18 68-58. 

Καὶ ἦλδεν εἰς Ναξαρά, οὗ ἦν τεδραμμένος, 16µ. οι ο 

6 Τ' εαν 8 Ὦ αὐτῶ ειπεν [ο] Ϊησ.  Τ προσκυν. κυρ. 
τ. Όεον σου 9 Ἡ [αυτω] 16 ὯΤ' ανατεὺδραμμµενος 

3 σατανα | οὐδεν : -- ουδε επιεν ὃ ειπε (να ου λιδοι 
ουτοι αρτοι γενωνται 4 ἄπ - αλλ εν (επι) παντι ϱήματι 
Ψεου δ αυτον : -[- εις ορος υφηλον λιαν | του κοσμου 
8 αυτώ : υπαγε οπισω µου σατανα 18 χρονου 
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4,11---97, Κατα Λουχαν : 

καὶ εἰσῆλϑεν κατὰ τὸ εἰωϑὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη 

1561,1.9; 68,6. 17 ἀναγνῶναι. καὶ ἐπεδόϑη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προ- 
φήτου Ἡσαΐου, καὶ ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν [τὸν] 
τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον" 

18 πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 
οὗ εἵνοκδν ἔχρισέν µε εὐαγγελίσασϑαι πτωχοῖς, 
ἀπέσταλκέν µε κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 

τυφλοῖς ἀνάβλεψιυν, 
ἀποστεῖλαι τεϑραυσμένους ἐν ἀφέσει, 

τιν 96,10. 19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 
20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἑκά- 

Ψισεν: καὶ πάντων οἱ ὀφϑαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ 
21 ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς 

αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη 
7 6µ9. 99 ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ 

καὶ ἐδαύμαξον ἐπὶ τοῖς. λόγοις τῆς χάριτος τοῖς 
δχσπορευομέγνοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον" 

μι 448,28 οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς" πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην" 
ἰατρέ, ϑεράπευσον σεαυτόν: ὅσα ἠκούσαμεν γενό- 
μενα εἰς τὴν Καφαρναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν 

5 .4μ44.ῶ24 τῇ πατρίδι σου. εἶπεν δέ" ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι. 
οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι, αὐτοῦ. 

{πρ 11.1.9; 286 ἐστ᾽ ἀληδείας δὲ λέγω ὁμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν 
ο σπ. ταῖς ἡμέραις Ἡλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσϑη 

ὁ οὐρανὸς [ἐπὶ] ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγέ- 
26 νετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ πρὸς 

οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμῳφϑη Ἡλείας εἰ μὴ εἰς Σά- 
5 Ἡρ δ,14, 27 ρόπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν. καὶ 

πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου 
τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαϑαρίσϑη εἰ 

17 Τ' αναπτυξας | [τον]: Ἡ--Τ 18.19 Ὦ Τ κηρῦξαι, 34 Τ' 
έαυτου 39δ υμιν : Ἔ-ί- οτι | [επι] : πΤ--Ἡ 27 Π' Ἔλισαιου 

17 ο προφητης Ησαιας 94 αμην ἀμὴν 96 Σιδωνος 
102 
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Κατα Λουχκαν .4,28--40, 

μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος. καὶ ἐπλήσϑησαν πάντες 28 
ὑωυμοῦ ὃν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, καὶ 99 

ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ 
᾿ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις 
' ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε καταχρημνίσαν αὐτόν" 

αὐτὸς δὲ διελϑὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 8 -, -γ. 
Καὶ χατῆλϑεν εἰς Καφαρναοὺμν πόλιν τῆς 81 Μο 191-258. 

Γαλιλαίας. καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς ο 
σάββασιν" καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 80. Μὲ 7,28.50. 
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὃ λόγος αὐτοῦ. καὶ ἐν τῇ 88 τα, 
συναγωγῇ ἦν ἄνϑρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου 
ἀκαϑάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ" ' ἔα, τί 84 
ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλϑες ἀπολέσαι 
ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὃ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. καὶ 86 
ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων: φιμώϑητι καὶ 
ἔξελϑε ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον 
εἰς τὸ μέσον ἐξῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν 
αὐτόν. καὶ ἐγένέτο ἠΝάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ 86 
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες" τίς ὁ λόγος 
οὗτος, ὅτι ὃν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς 
ἀκαδάρτοις πνεύμασυν καὶ ἐξέρχονται; καὶ ἐξεπο- 87 
οεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς 

περιχώρου. Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς 88. έει ᾗ, 
εἰσῆλὺεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενδερὰ δὲ Με 1,9--89. 

᾿ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ 
ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω 89 

το πο μα ο μκαλὺ ΑκωλοΜώκ κ. 

αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν" 
παραχροῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. Δύ- 40 
γοντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες ὅσοι εἶχον ἀσϑενοῦντας 
γόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ 

δ8δ Τ' οἴψαν 40 δὲ απαντες " Φ 

81 Γαλιλ. : -ἰ την παραϑαλασσιον ὃν οριοις Ζαβουλων 
χαν Νεφϑαλειμ΄ δδ (πνευμα) δαιμονιον ακαδαρτον 84 -- δα | 
ἡμᾶς ὧδε απολεσαι 8δ µεσον: -- ανακραυγασαν τε 87 εξηλδεν 
τ αχοη ὃδ Σιμ. 19: - και Ανδρδου | κατεχομδνῆ 89 ωστε 
᾿αναστασαν αυτην διακονειν αυτοις 
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Με 8,39. 
Μο 8,11.19. 

4μ1:-.-ὕτ, λ Κατα Λουχαν 

δνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτυϑεὶς ὀϑεράπευεν 
41 αὐτούς. ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, 

κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 
καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ἤδεισαν - 

42 τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. Γενομένης δὲ ἡμέρας 
ἐξελδὼν ἐπορεύδη εἰς ἔρημον τόπον" καὶ οἱ ὄχλοι 

8,1. 48 εἴχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. ὁ 

Μι 4,238. 44 ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. καὶ ἦν ο εἰς 

1-11: 
ο ΜΕ 4,18--29, 
τ Μο 1916--90. 

ἐπεξήτουν αὐτόν, καὶ ἦλϑον ἕως αὐτοῦ, καὶ τ 

ι δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 
εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ἢ 

τὰς συναγωγὰς τῆς Γαλιλαίας. 

ἢ Ἰγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσδαι αὐτῷ 
καὶ ἀχούειν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν - 

2 ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Τεννησαρέτ, καὶ εἶδεν δύο 
πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην: οἱ δὲ ἁλεεῖς ἀπ᾿ 

8 αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυναν τὰ δίκτυα. ἐμβὰς δὲ 
εἰς ὃν τῶν πλοίων, ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν 
ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον: καϑίσας δὲ ἐκ 

4 τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. ὡς δὲ ἐπαύ- 
σατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα" ἐπανάγαγε 
εἰς τὸ βάδος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν. εἰς 

ὅ ἄγραν. καὶ ἀποκριδεὶς Σίμων εἶπεν" ἐπιστάτα, 
δι᾿ ὅλης νυχτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν᾽ ἐπὶ 

6 δὲ τῷ δήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. καὶ τοῦτο 
ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆϑος ἰχϑύων πολύ 

7 διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. καὶ κατένευσαν 
τοῖς μετόχοις ὃν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλϑόντας 

40 Ὦ εϑεραπευσεν 41 ΒῈ δξηρχοντὸ | Τ χραυγαζοντα 
48 Ὦ δει µε 44 Γαλιλ. : Ἡ Ιουδαιας (1: -[ Γαλιλαίας Ε) 
5, Τ ιδεν | δυο πλοια : 28 πλοια ὃ., ὮΤ ὃ. πλοιαρια | 
η Τ επλυναν ὃ Τ εν τω σπλοιω ο 

49 επειχον Θ,ὃ οσον οσο» δ διδασκαλε δ.6 επι δε 
τω ϱ. σου οὐ µη παρακουσοµαι’ και ευδυς χαλασαντδξ τα 
ὀικτυα | ωὠστὲ τὰ δικτυα ρησσεσϑαν Ἃ 
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μου ως ο - .. πα γὰν. κει, " 

 συλλαβέσῦαι αὐτοῖς: καὶ ἤλϑαν, καὶ ἔπλησαν 
ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυϑίξεσϑαι αὐτά. ἰδὼν 
δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ 
λέγων" ἔξελϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, 

κύριε. ϑάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας 
τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγοᾳ τῶν ἰχϑύων ἡ συνέ- 
"λαβον, ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς 

Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν 
πρὸς τὸν Σίμωνα. ὃ Ἰησοῦς" μὴ φοβοῦ" ἀπὸ τοῦ 

"νῦν ἀνϑοώπους ἔσῃ ζωγρῶν. καὶ καταγαγόντες 
τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες πάντα ἠκολού- 
οἅδησαν αὐτῷ. 
: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν 
«πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας" ἰδὼν δὲ 
τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήδη αὐτοῦ 
λέγων" κύριε, ἐὰν δέλῃς, δύνασαί µε καδαρίσαι. 
καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων" ϑέλω, 
:καδαρίσδητι' καὶ εὐδέως ἡ λέπρα ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ 

' αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, 

ἀλλὰ ἀπελδὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσ- 
 ἔγεγχξ περὶ τοῦ χκαϑαρισμοῦ σου καδὼς προσ- 
έταξε» Μωύσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. διήρχετο 
δὲ μᾶλλον ὃ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο 

ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ ϑεραπεύεσϑαι ἀπὸ τῶν 
 ἀσϑενειῶν αὐτῶν" αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ὃν ταῖς 
᾿δρήμοις καὶ προσευχόμενος. 

μα 

ἘΜ 

ε γββηλϑον θη: δόων 10Ἡ--ο 105: Πἳ ήσαν δὲ κοινωνοι 
αὐτου Ιακωβος και Ιώανης οιοι Ζεβεδαιου" ο δὲ ειπεν αυτοις 
'Δευτε καὶ µη γεινεσῦε αλιδις ιχδυώων, ποιησω γαρ Όμας 
΄-αλιεις ανὑδρωπων' οι ὃε ακουσαντες παντα κατελειυφαν επι 
της γης καὶ ἠηκολουδησαν αὐτώ 18 λεγ. : Τ' εἰπὼν 14 εις 
᾿ς μαρτ. αυτ. : ὮΠ -ἰ ινα εἰς μαρτυριον ην (1. ᾖ) υμειν τουτο |- 

7 βοηδειν δΛεγ.: - παρακαλω 9 -- και π. τ. σ. αυτω 
19 ανηρ Λεπρος | επεσεν εἰ -- εδεηὑ. αυτου 18η... αυτου: 
εκαδαρισδη 14 Έτη - ο δε εξελδων ηρξατο κηρυσσειν και 

- διαφηµιζευν τον λογον ὥστε µήηκετι δυνασὺδαι αυτον φανερως 
πεις πολὺν εισελδειν, αλλα εξω ην εν ερηµοις τοποις και 
συνήρχοντο προς αυτον και ηΛδεν παλιν εις Καφαρναουμ. 
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“κατα Λουκαν 68-16, 

10 Μι 18,47. 

11 Μὲ 19,57. 

12-6: 
12 με 8,..--4. 

Μο 1.440--4δ. 

19 

14 τον 18,49; 
149--59. 

16 

16 Μο 1,85. 



17-.26: 
Μι 9,1--8. 

Μο 2,1--19, 

7,49. 
15 48.956. 

ὅ,17---96, Κατα Λουχαν 

17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν 
διδάσκων, καὶ ἦσαν καϑήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομο- 
διδάσκαλοι οἱ ἦσαν ἐληλυϑότες ἔκ πάσης κώμης 
τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ" καὶ 

18 δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσϑαι αὐτόν. καὶ ἰδοὺ 
ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνϑρωπον ὃς ἦν παρα- 
λελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ ϑεῖναι 

19 ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγ-. 
κωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
δῶμα διὰ τῶν κεράμων καϑῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ 

20 κλυνυδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσϑεν τοῦ Ἰησοῦ. καὶ 
ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν: ἄνϑοωπε, ἀφέωνταί 

21 σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι 
οὗ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες" τίς 
ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται 

20 ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ ϑεός; ἐπιγνοὺς 
δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς. διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκοιδεὶς 
εἶπεν πρὸς αὐτούς" τί διαλογίξζεσϑε ἐν ταῖς καρ- 

28 δίαις ὑμῶν ;! τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν" ἀφέωνταί 
σοι αἱ ἁμαρτίαν σου, ἢ εἰπεῖν" ἔγειρε καὶ περι- 

24 πάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου 
ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶπεν 
τῷ παραλελυμένῳ" σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ 

9ὔ χλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ 
σαραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ - 
κατέχειτο, ἀπῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων 

20 τὸν ϑεόν. καὶ ἔκπστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ. 
ἐδόξαζον τὸν ϑεόν, καὶ ἐπλήσϑησαν φόβου λέ- 
γοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα σήμερον. 

18 δειναι : Ἡ-]- [αυτον] 34 ἢ παραλυτικω 96 Ἡ 
ειδαμεν 

17 ἡμερῶν αυτου διδασκοντος συνελδειν τους Φαρισ. κ. . 
νοµοδιδασκαλους ησαν δε συνεληλυδοτες | --- και Περ. ... ην 
19 ανεβησαν ... και αποστεγασαντες τους κεραµους οπου 
ην καὺ. τον κραβαττον συν τ. παραλυτικω 91 εν ταις καρθδιαις 
αυτων λεγοντες 99 Βπ -- πονηρα 34 τον κραβαττον 
95 την κλινην 96 - καὶ εκστ. ... ὃεον 
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Κατα Λουχαν δ,27---.88, 

"Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλϑεν, καὶ ἐϑεάσατο τελώνην 97 ει 
ὀνόματι Λευεὶν καϑήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ δος Σ18-1τ. 
εἶπεν αὐτῷ" ἀκολούϑει μοι. καὶ καταλιπὼν πάντα 98 
ἀναστὰς ἠκολούδει αὐτῷ. Καὶ ἐποίησεν δοχὴν 99 ι5μ. 
μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ" καὶ ἦν 
ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν 
κατακείμενοι. καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 80 
γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ λέ- 
γοντες᾽ διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
ἐσϑίετε καὶ πίνετε; καὶ ἀποκριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 81 
πρὸς αὐτούς" οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες 
“ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες" οὐκ ἐλήλυϑα καλέσαι 82 
δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. Οἱ δὲ 88.38.39: 
εἶπαν πρὸς αὐτόν" οἱ μαϑηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν Με 3,18--89. 
πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν 
Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσϑίουσιν καὶ πίνουσιν. ὃ 84 
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς" μὴ δύνασϑε τοὺς 
υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ὃν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν 
ἐστιν, ποιῆσαι νηστεῦσαι; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 86 
καὶ ὅταν ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος; τότε 
ψηῃστεύσουσιν ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. Ἔλεγεν 86 
δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶς ἐπί- 
βλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ 
ἱμάτιον παλαιόν" εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει 
καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ 
ἀπὸ τοῦ καινοῦ. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον 87 
εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μήγε, ῥήδει ὃ οἶνος 
ὃ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυδήσεται καὶ 
οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται" ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 88 

96 αυτων : Ὦ αυτου 81 Ἡ [ο] 

97 και ελθδων παλι παρα την δαλασσαν τον επακολου» 
΄βουντα αὐτῶ οχλον εδιδασκεν καιπαραγων ειδεν Λευειτον του 
᾿Αλφαιου καδημµενον οἷο 39 Λευει | -- οὐ ησ. μετ αυτ. 
90 - καὶ αμαρτωλ. ὃδ οὐ ὃε σοι μαϑ. ουδεν τουτων 
ποιουσιν 84 μη δυνανται ου Όιοι τ. ν. δῷ οσον εχουσιν τον 
Ψυμφιο) μεῦ εαυτων νηστευειν 87 τους ασ. : - τους πα» 

λαιους 
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ς ε - " ἃ η 3 να.) ἐν- ΄ 
ὝΡΙ 2 ζ Σ 4 “ δον τὰς 

ὕ,89- 6,9. Κατα Λουχαν 

89 χαινοὺς βλητέον. καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει 
ψέον" λέγει γάρ" ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν. Ν 

ο ατα θ Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ [δευτεροπρώτφ] δια-. 

Μο 2586-26  πορεύεσῦαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οὗ 

μαωϑηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσῦδιον ψώχοντες 

ο ταῖς χερσίν. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον" τί 

1 νι 81,7, 8 ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν; καὶ ἀπο- 

κοιδεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς" οὐδὲ τοῦτο 
ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς 

τιν 949. 4 καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; ὡς εἰσῆλὺδεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

δεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως λαβὼν ἔφαγεν 

καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν. 
5 εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 
κύριός ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου καὶ τοῦ σαβ- 

τ 6 βάτου. Ἰγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελϑεῖν 

Μο ἐπ, αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν: καὶ ἦν 

ἄνϑροωπος ἐκεῖ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά" 
14. ἢ παρετηροῦντο δὲ [αὐτὸν] οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ. 

| Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ ὑεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν 

ο ας 8 κατηγορεῖν αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ᾖδει τοὺς διαλογισ- 

μοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι 
τὴν χεῖρα" ἔγειρε καὶ στῆϑι εἰς τὸ μέσον" καὶ 

9 ἀναστὰς ἔστη. εἶπεν δὲ ὃ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς" 

89 [Η] | σ-- και 6.1 [δευτεροπρωτω] : Τ-Η (ἃ 
3} δευτεροσο. |- εί τη8 6) | Η αυτ. και ἡσϑιον τους σταχυας ψ. 
9 Ἡ ειπαν | εξεστιν : Ἐ-|- ποιειν ὁ Ἡ [ο] | Τ ο Ἰησ. προς 

ον αυτ. ειπεν | Π' οποτε | µετ αυτου : Τ- οντες 4 Ἡ [ως] 
ς Ι Τ ελαβεν και εφ. 1 εδώκεν : Τ--Ἐ και δ Ἡ-- οτι | - 

εὐ δῦ εστιν του σαββ. ο υἱὸς τ. ανϑο | Ἡ τοῦ. γ6 15. Ροβύ ν, 10: 
Ἠϊο: Τη αυτη ἡμερα ϑεασαμενος τίνα εργαζοµενον τω σαβ- 
βατω ευπεν αυτω Ανϑρωπε, ει μεν οιδας τι ποιεις, μακάριος 
δι" ει δε µη οιδας, επικαταρατος και παραβατης ειτου νομοῦ. 
7 [αυτον]: Π--Ἔ | ἢ ὕεραπευσει αι ἃ 

88 βαλλουσι και αμµφοτεροι τηρουνται 89 -ππ ναι. | 
ευδεως ὅελει | χρήστοτερος 6,1 οι δὲ μαϑ. αυτ. ηρξαντο 

κας τιλλειν 9 ιδε, τι ποιουσιν οι µαὺ. σου τοις σαββ. ο ουκ εδ. 
5 ϐ και εισελΒοντος αυτου παλιν εις την συναγωγην σαββατω, 

εν η ην ανὺρ. ξηραν εχων τὴν χειρα 7 κατηγοριαν 
8 Όδει : γύώωσκων 1 εσταδη πν 
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Κατα Λουκαν 6,10---19, 
δ πον 

᾿ὀπερωτῶ ὑμᾶς εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαϑο- 
στουῆσαν ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 
"καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ" 10 
ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπε- 
᾿ χατεστάϑη ἡἣ χεὶρ αὐτοῦ. αὐτοὶ δὲ ἐπλήσϑησαν 11 
ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν 
 σονήσαιεν τῷ Ἰησοῦ. 

ο΄ Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελϑεῖν 19 9-6: 
αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασϑαι, καὶ ἦν δια- κ᾿ ὅ.3:9. 
γυχτερεύων ὃν τῇ προσευχῇ τοῦ ϑεοῦ. καὶ ὅτε 18 με 10,5--4. 
ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μωϑητὰς αὐτοῦ, ώς. 
καὶ ἐχλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀπο- 
"στόλους ὠνόμασεν, ὶ Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασεν 14 
Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ 
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, καὶ Φίλιππον καὶ Βαρὺο- 
"λομαῖον, καὶ Μαϑϑαῖον καὶ Θωμᾶν, [καὶ] Ἰάκωβον 15 
.Ἀλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτήν, 
"καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου, καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώῦ, ὃς 16 
ἐγένετο προδότης, καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη 17 τζ-1θ: 
ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαϑητῶν το 
αὐτοῦ, καὶ πλῆϑος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης 
τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου 
Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλϑον ἀκοῦσαν αὐτοῦ καὶ 18 

ἰαδῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, καὶ οἱ ἐνοχλού- 
μενου ἀπὸ πνευμάτων ἀκαδάρτων ἐδεραπεύοντο" 
καὶ πᾶς ὃ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσδαι αὐτοῦ, ὅτι 19 
δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 

ο 9 αποκτειναι | ἢ -- οὐ δε εσιωπων 10 αυτ. παντ. εν 
οργή | και εξετεινεν | αυτου: ὡς και η αλλη 11 διελογιζοντο 
στρ. αλληλ. πως απολεσώσιν αυτον 19 -- του ὃεου 
18 εφωνήσεν | εκαλεσεν 14 πρωτον Σιμ. ον και Πετρον 
Επωνοµασεν | Ιώανην τον αδελφον αυτου, ους επώνοµασεν 
βοανηργες ο εστιν Όιοι βροντης 1 Θωμαν τον επικαλουµενον 
Διδυμον. 17 κ. Ἱερουσ. ... ηλδον : και αλλων πολεων 
εληλυδοτων 18 Άπ -|- απαντες 
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θ,20---89, Κατα Αουκαν 

ον 90 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ εἰς 
15. τοὺς μωαϑητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν" 

Μακάριον οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βαδιὰ 
λεία τοῦ ϑεοῦ. 

ΑΡ 1,16.17.. 21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασϑήσεσϑε. 
τν το μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 

92 μακάριοί ἔστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνϑρω- 
ποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ 
ἐχβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ 

98 υἱοῦ τοῦ ἀνϑοώπου. χάρητε ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
καὶ σκιρτήσατε: ἰδοὺ γὰρ ὃ μισϑὸς ὑμῶν πολὺς 
ὃν τῷ οὐρανῷ" κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς 
προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. : 

7“. 1.924 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε 
τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 

15 ὕ,59, 95 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. 
οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πεννήσετε “καὶ 

κλαύσετε. 
η 96 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ 

ἄνϑοωποι" κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδο- 
27--86 μι συ 46, 27] προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω 

τοῖς ἀκούουσιν" ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν, κα- 
98 λῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, εὐλογεῖτε τοὺς 

καταρωμένους ὑμᾶς, προσεύχεσϑε περὶ τῶν ἑπτη- 
29 ρεαξόντων ὑμᾶς. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα 

πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου 
80 τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. παντὶ - 

ο αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ 
Μι 1,19. 81 μὴ ἀπαίτει. καὶ καϑὼς ϑέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν 

82 οἱ ἄνϑοωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ 
εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

96 ΤΠ καλ. ειπωσιν υμας 39 επι Ἑ εις δ0-παντι : 
Ἐ-Ε [τω] 81 σ-- και υμεις ] 

31 χορτασὺήησονται εί γελασονται 9ὔ ---νυν 19. 
96 -- παντες 38 περι : περ 99 τι δεξιαν σιαγ. 
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Κατα Λουκαν θ,88---495, 

ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐ- 
τοὺς ἀγαπῶσιν. καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαϑοποιῆτε τοὺς 88 
ἀγαδοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ 
οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. καὶ ἐὼν δανί- 84 τιν 30,85.86. 
σητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα 
ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς 86 
ὑμῶν καὶ ἀγαϑοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελ- 
πίξοντες' καὶ ἔσται ὃ μισϑὸς ὑμῶν πολύς, καὶ 
ἔσεσϑε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ 
τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. [ἰνεσὃς οἰχκτίρ- 86 

΄μονες, καϑὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰχτίρμων ἐστίν. καὶ 87 τ τ᾿ 
μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴν κρυϑῆτε: καὶ μὴ κατα- πμιομ4.. 

δικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασϑῆτε. ἀπολύετε, 
καὶ ἀπολυὺδήσεσὺδε' δίδοτε, καὶ δοϑήσεται ὑμῖν" 88 Μο 4,54. 
μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑστερεκχυν- 

ψόμενον δώσουσιν εἰς τὸν χόλπον ὑμῶν" ᾧ γὰρ 
μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετοηϑήσεταν ὑμῖν. Πἶσεν 99 Μι 15,14; 
δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς" μήτι δύναται τυφλὸς εὐ δα 
τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόδυνον 
ἐμπεσοῦνται; οὐκ ἔστιν μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδά- 40 με ιο,54.90. 
σχαλον" κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὃ διδά- ὅν 
σκαλος αὐτοῦ. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 41 

τῷ ὀφϑαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν 
ὃν τῷ ἰδίῳ ὀφὑδαλμῷ οὐ κατανοεῖς; πῶς δύνασαι 49 
λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου": ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ 
κάρφος τὸ ὃν τῷ ὀφϑαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφϑαλμοῦ σου, καὶ τότε 
διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ τοῦ 

88 [γαο] : Τ-ῷ | και 29: Ἡ-- [γαρ] 84 Η [εστιν] ; 
85 ἈΠ μηδενὰ 88 Ὦ μετρηϑησεται 43 σου 89 40 : ἩΤ σοῦ 

| δ4 -- τα ισα ὃ7 και οὐ δί8: τινὰ δ9 οδαγειν 
49 -- αδελφε | Ἀχαιιδου η δοκ. εὖ τω σὼ οφὺ. ὀποκειται 
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1--10: 

θ,48-. 7,4. 

Μι 8,5--18. 

μα Λουκαν 

45 ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. Οὐ γάρ ἐστιν δένδρου Ὁ 
καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ Πάλιν δένδρον 

44 σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. ἕχαστον γὰρ δένδρον 
ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται" οὐ γὰρ ἐξ ἄκαν- - 
ὑῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν 

45 τουγῶσιν. ὁ ἀγαϑὸς ἄνϑρωπος ἐκ τοῦ μα, 
ὑησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαδόν, καὶ. 

αὐτοῦ. Τί δέ με καλεῖτε: κύριε κύριε, καὶ οὐ 
ποιεῖτε ἃ λέγω: Πᾶς ὃ ἐρχόμενος πρός µε 
καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, 

48 ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. ὅμοιός ἐστιν. 
ἀνὑδοώσπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψεν καὶ. 
ἐβάϑυνεν καὶ ἔϑηκεν θιμέλὼν ἐπὶ τὴν πέτραν" 
πλημμύρης δὲ γε ἑνομένης προσέρήδεν ὃ ποταμὸς. 
τῇ οἰκίᾳ ἐχείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν. 

49 διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσϑαι αὐτήν. ὁ δὲ ἀκούσας 
καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνϑοώπῳ οἴκοδο- 
µήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς ϑεμελίου, δ 
ππροσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ οὐϑὺς συνέπεσεν, καὶ 
ἐγένετο τὸ δῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. Ἐπειδὴ 
ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς 
τοῦ λαοῦ, εἰσῆλδεν εἰς Καφαρναούμ. 

9 τοι σιοο δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων. 
8 ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. ἀκούσας 

δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσ- 
βυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως δο 

4 διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. οἱ δὲ παραγενόµενοι 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, 

ῄ 

48 Ἡ γὰρ ἔστιν 46 ἃ : ἢ ο 7,1 ἢ ἔπει δε 4 παρεκαλ.: 
ΤΠ ηοώτων 

48 καρποὺς σαπρους, ἐξ χαρπους καλους 48 Δι ἢ 
αυτην : τϑϑεμδλιωτο, γαρ επι τὴν πετραν 49 -- ευδυς 
7,1 και εγενετο οτε ετελεσεν ταυτα τα θηματᾳ λαλων λος 
9 παις ὃ παιδα 
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Αν. Ν ο ΝΣ ΣΟ ΤΑΣ ανά 

νος Κατα Λουκαν ἐδ ύξυν: 

᾿ς λέγοντες ὅτι ἀξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο: ἀγαπᾷ ὅ 
γὰρ τὸ ἔὺνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς 

. Γᾠκοδόμησεν ἡμῖν. ὁ δὲ Ἰησοῦς. ἐπορεύετο σὺν 6 
'. ,αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ 

᾿ τῆς οἰκίας, ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων 
᾿ αὐτῷ" κύριε, μὴ σκύλλου": οὐ γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα 
ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλϑῃς" διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν Ἱ 
᾿ ἠξίωσα πρὸς. σὲ ἐλϑεῖν: ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ 
᾿ ἰωϑήτω ὃ παῖς µου. καὶ γὰρ' ἐγὼ ἄνϑρωπός εἶμι 8 
ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρα- 
᾿ς τιώτας, καὶ λέγω τούτῳ: πορεύϑητι, καὶ πορεύε- 

ται, καὶ ἄλλῳ: ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ 
µου" ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ταῦτα 9 

ὁ Ἰησοῦς ἐδαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκο- 
᾿ λουϑοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν: λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν 
᾿ς τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. καὶ ὑποστρέ- 10 
ψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφϑέντες εὗρον τὸν 
᾿ δοῦλον ὑγιαίνοντα. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς 11 
 ἐπορεύϑη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνε- 
Ο στορεξύοντο αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος 
πολύς. ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ 19 8,49. 
᾿ ἰδοὺ ἐξεχομίζετο τεϑνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ. Ὁ στ 
Ο μητοὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς 
᾿ πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ 18 
κύριος ἐσπλαγχνίσϑη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ; 
μὴ κλαῖε. καὶ προσελ)ὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ 14 
δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν" νεανίσκε, σοὶ 
οἰ λέγω, ἐγέρϑητι. καὶ ἀνεκώϑισεν ὃ νεκρὸς καὶ 161 κε 11,58. 
ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητοὶ αὐτοῦ. δι 

ν΄. 

᾿ ὁ ΤΠ -- απο | δπδμιρ. : Ἐ-- [προς αυτον] | ὶ εκατον- 
"πταρχος | Τ-- αὐυω ἹΠτω: ἈΠ' τη | αυτου : Τ-- ιχανοι 
19 αὕτη : Ἡ αὐτὴ 18 Π' επ.αυτη» 11 νεανισκε : Ἀ“-Ἐ 
᾿ τἰ νέανισκε |- 15 Ὦ εκαῦισεν 
νι 

ο 6 επορ. δε µετ αυτων ο Πησ. 7 -- διο... ελδειν | 
Ἵ ιαθησεται 9 αμὴν Λλεγω, 1: 28 10 τον ἀσϑενουντα (δουλον) 
114, πολυς οχλος τ. πολ. συνεληλυδει αυτη 18 κυρ. : Ιησους 

ἐὰν 108 



Ψ 

7,.16--.86, Κατα Λουχαν 

1681 10µ4, 16 ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν 
λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἠγέοϑη ἐν ἡμῖν, καὶ 

17 ὅτι ἐπεσκέψατο ὃ ϑεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. καὶ 
ἐξῆλϑεν ὁ λόγος οὗτος ὃν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ 
αὐτοῦ χαὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. | 

18-35: 18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννει οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
τον ον περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάµενος δύο - 
καθ 8. 118,56, 19 τινὰς τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ὃ Ἰωάννης 1" ἔπεμφεν 
Ἶ νὰ οὐ πρὸς τὸν κύριον λέγων: σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον 

20 προσδοκῶμεν; παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ 
ἄνδρες εἴπαν: Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν 
ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων: σὺ εἶ ὃ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον 

21] προσδοκῶμεν; ὃν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐϑεράπευσεν 
πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων 

: πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. - 
τας 86,5; 611,99 καὶ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς" πορευϑέντες ἀπαγο 

γείλατε Ἰωάννει ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε" τυφλοὶ 
ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ χαῦδα- 
ρίζονται, [καὶ] κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, 

28 πτωχοὶ εὐαγγελίζονται' καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν 
94 μὴ σκανδαλισὺῇ ἐν ἐμοί. Ἀπελδόντων δὲ τῶν 

ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους 
περὶ Ἰωάννου: τί ἐξήλῦατε εἰς τὴν ἔρημον δεά- 

9ὅ σασὺαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 1 ἀλλὰ λλἠΥ 
τί ἐξήλϑατε ἰδεῖν; ἄνϑρωπον ὃν μαλακοῖς ἱματίοις. 

; ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ὃν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ 
Ὧ υ16. 96 τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. ἀλλὰ 

τί ἐξήλϑατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ 

16 ἍΤ απαντας 19 αλλ. : Ἡ ετερον 30 Ἡ απεστειλεν 
|. αλλ. : Ὦ ετερον 92 τυφλοι: ΤΠ ρυ οτι | [και]: Ἡ--Ἡ 

94.95.96 Τ' εξεληλυδατε 

16 Βτπ -- εις αγαδον 17.15 περιχώρῳ εν οις και µεχοι 
Ίωανου του βαπτιστοῦ ος 91 εὕεραπευεν | τυφλοὺς εποιει 
βλεπ. 29 πορ. ειπατε ΙΪωανὴ α ειδον ὑμῶν οι οφϑαλμοι 
και α ηκουσαν ὑμῶν τα ωτα 88 διαγοντες 86 ἢπ - (98) 
οτι ουδεις µειζων» εν γενν. γυν. προφήτης Ιωαννου του βαπ- 
τιστου 
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Κατα Λουκαν πη: 98, 

περισσῦτερον προφήτου. οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 91 Νικ. 
γέγραπται" 

ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσ- 
ώπου σου, 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔαμπροσὺέν σου. 
λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου 98 115. 

᾿ οὐδείς ἐστιν: ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
ϑεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀκούσας 99 8,1.15 
καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίώσαν τὸν ὥεόν, βαπτισϑέντες ἀράν τὸ 
τὸ βάπτισμα Ἰωάννου": οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νο- 80 Δαι 18,40. 
μικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ἠϑέτησαν εἰς ἑαυτούς, 
μὴ βασπτισϑέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. Τίνι οὖν ὁμοιώσω 81 
τοὺς ἀνϑρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν 
ὅμοιοι; ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγοοᾷ καϑη- 89 
μένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγοντες" 

ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασὺε' 
δϑοηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 

ἐλήλυδεν γὰρ Ἰωάννης ὃ βαπτιστὴς μὴ ἔσδων 88 
ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε" δαιμόνιον 

᾿ς ἔχει. ἐλήλυϑεν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσϑίων καὶ 84 1519. 
 σίνων, καὶ λέγετε: ἰδοὺ ἄνϑρωπος φάγος καὶ 
᾿ς οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν κἀὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ 86 
τς ἐδικαιώϑη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. 

Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ 86 11,81. 
μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸν οἶχον τοῦ Φαρι- 
σαίου κατεκλίϑη. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ 8τ 

᾿ σόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται 
᾿ ὃν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, χομίσασα ἀλάβαστρον 
᾿ς μύρου ! καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 88 μι 6,1--18. 
᾿ χλαίουσα, τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας ὃν 

Β΄ 98 γυναῖκ. : Τ- προφητης | Ἡ οὐδεὶς ἔστιν 38---ὃ0 Ἡ 
“ἐστίν. -- Και... αυτου. --- 823 λεγοντε : Ἡ α Λεγει 88 Τ' 
 εσϑιων Ι ΤΠ μηδε 84 Ἡ εσϑων 8δ ὮΤ απο τ. τεκν. 
᾿ αυτ. παντ. 
π΄ .-ς. 
Ἅ 98 Λεγω ὃε υμιν οτι ὁ µικροτ. αυτου δδ -- αρτον εἰ 
1 οινον δῦ -- παντων ὃδ εβρεξε 

τ 16 
Ρ 



8,48; 17,19; 
18,4 

απ 18,4. 

Ἑ 16,16. 

ὅ,20.91. 

γ,39-.-8. Κατα Λουκαν 

2 - 4 » 4 ον - ο η. 
αὐτοῦ, καὶ ταῖς Φοιξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέ- 
µασσεν, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 

89 ἤλειφεν τῷ μύρῳ. ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὃ καλέσας 

αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων" οὗτος εἰ ἦν προ- 

«φήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις 
-ς 

40 ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. καὶ ἀπο- 

χκρυιϑεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν" Σίμων, ἔχω 

41 σοί τι εἰπεῖν. ὃ δέ" διδάσκαλε, εἶπέ, φησίν. Ι δύο 

χοεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινι" ὃ εἷς ὤφειλεν 
49 δηνάρια πεντακόσια, ὃ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. μὴ 

ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 

48 τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν;! ἀποκουϑεὶς 

Σίμων εἶπεν: ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρί- 

44 σατο. ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ" ὀρϑῶς ἔκρινας. καὶ 
στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνν ἔφη" βλέπεις 
ταύτην τὴν γυναῖχα; εἰσῆλϑόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, 

ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας" αὕτη δὲ τοῖς - 

δάκρυσιν ἔβοεξέν µου τοὺς πόδας καὶ ταῖς δοιδὶν. 

45 αὐτῆς ἐξέμαξεν. φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας' αὕτη 

δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλδον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά µου 

46 τοὺς πόδας. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας". 

47 αὕτη δὲ μύρῳ ἤλευψεν τοὺς πόδας μου. οὗ χάριν, 

λέγω σοι, ἀφέωνταν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, 

[ 
ὅτι ἠγάπησεν πολύ" ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον 

48 ἀγαπᾷ. εἶπεν δὲ αὐτῇ" ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 

49 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς' 
60 τίς οὗτός ἐστιν, ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; εἶπεν 

δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα" ἡ πίστις σου σἐσωκέν σε" 
πορεύου εἰς εἰρήνην. 

5 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καϑεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν 
κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιξό- 

ὃς Τ' εξεμαξεν 89 προφητης : Ἡ ιτ [ο] 41 Ἡ 
χρεοφιλεται 44 μοι επι: ὮΤ µου επι τους 45 ἈΤ' διελειπεν 
46 Π' µου τους ποὸ. 47 Π αυτης αι αµαρτ. 

89 ο φαρισ. παρ ὦ κατεκειτο 46 -τ τ. ποδας µου 47 οὐ 
χαριν Λλεγω σοι" αὐ αμ-... αγαπα: αυτη πολλα δθη :Ῥτγυναι 
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ὉΠ") / τ ή ἴ μέ ὶ Ἶ ἐν Ὶ ἡ : ἣ ἵ : ΕἾ 

μενος τὴν ου ἰεἰαν τοῦ δεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν 
αὐτῷ, καὶ γυναῖκές τινες αἵ ἦσαν τεδεραπευμέναι 
ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία 
ἡ καλουµένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ 
δξεληλύϑει, καὶ Ἰωάννα γυνὴ λουξᾶ ἐπιτρόπου 
Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες 

διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 

“υνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν 
ἐπιπορευομένων προὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς" 
ἐξῆλϑεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 
καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν 
ὁδόν, καὶ κατεπατήϑη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατέφαγεν αὐτό. καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν 
πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνϑη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 

 χαὶ ἕτερον ἔπεσεν ὃν μέσῳ τῶν ἀκανϑῶν, καὶ συν- 
᾿φυεῖσαι αἱ ἄκανϑαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον 
ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαϑήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν 
καρστὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει" 
ἢ ἔχων ὦτα ἀπούειν ἀκουέτω. Ἰωπηοώτων δὲ 
αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη ἣ παρα- 
βολή. ὁ δὲ εἶπεν: ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυ- 
στήρια τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς 
ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ 

᾿ἀχούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστιν δὲ αὕτη ἣ παρα- 

"βολή. ὃ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. 1 οἱ δὲ 
παρὰ τὴν ὁδόν εἰσυν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται 
ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας 

“ αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωϑῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ 

. 
κ) . , ΠΡ 5 - οι , 
 χαιρὸν πιστεύουσιν καὶ ὃν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφί- 

“δ 
Ὲ 

᾿ 
ι 
μ" 
: 

κ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται 
τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἱ πρὸς 

ὃ Ἡ Ιωανα 7 Ἡ, συμφυ. 10 Ἡ συνίωσιν 18 ἘΠῚ 
επι την πετραν | ουτοι : ἃ αυτοι 

ἧ 4 συνελύοντος | παραβολὴν τοιαυτην προς αυτους 
ὅ -- του ουρανου 6.7.5 αλλο 8 αγαὺ. και καλην 

1.10 ἐδωσιν 
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4,48. 

10 

11 

12 

18 

Μο 15,40.41; 
16.9. 

4--15: 
Με 19.1--98. 
Μο 4,1--90. 

14 69.10. 

1Ῥ 198. 
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Ὶ Μὲ 8,18.98--97, 
Μὸ 4,80 --41, 

-- 

Λο 16.14. 
Ἡ 10,86. 
ΑΡ 8,10, 

16--18: 
Μο 4,91--95. 

Μὲ δ,16. 

Μι 10,36. 

19,56. 

19--21: 
Μὲ 19.40--50. 
Μο 8;81--88, 

22--25: 

8,14---οὅ, Κατα Λουκαν 

14 στανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνϑας πεσόν, οὗτοί. 
εἶσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλού- 

ἜΖΕΤΩΣ ΑΝ 

του καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι, συνπνίγονται - 
16 καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί 

εἶσιν οἵτυνες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγωϑῇ ἀκούσαντες 
τὸν λόγον κατέχουσιν χαὶ καοποφοροῦσιν ἐν ὑσο- 

10 μογῇ. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν 
σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίΨησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας 
τίϑησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 

17 οὐ γάρ ἐστιν χρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσὺῇ καὶ εἰς φανερὸν 

18 ἔλϑῃ. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε" ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, 
δοϑήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ, 
ἔχειν ἀρϑήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

19 Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ 

90 διὰ τὸν ὄχλον. -ἁπηγγέλη δὲ αὐτῷ: ἣ μήτηρ σου 
καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε ϑέλοντες. 

21 ὁ δὲ ἀποκριδεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς: μήτηρ μου 
καὶ ἀδελφοί µου οὗτοί εἰσυν οἱ τὸν λόγον τοῦ 
ὥϑεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 

99 Ἠγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς 
ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μωϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτούς" διέλδωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης" 

99 καὶ ἀνήχὺησαν. πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. 
καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ 

24 συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. προσελϑόντες δὲ 
διήγειραν αὐτὸν λέγοντες: ἐπιστάτα ἐπιστάτα," 
ἀπολλύμεϑα. ὁ δὲ διεγερϑεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος" καὶ ἐπαύσαντο, καὶ 

2ὔ ἐγένετο γαλήνη. εἶπεν δὲ αὐτοῖς" ποῦ ἡ πίστις 

17 Ἡ γὰρ ἔστιν 19 μητὴρ : ΤῈ αυτου 90 αυτω : 3 
Τ- οτι | Ἢ ὑδἐλοντές σε 28 Ὦ λαιλ. εις τ. Λιμν. ανει. 

16 -- καλη και | τον λογον του ὣεου 17 αποχρ. αλλα 
38 ανεµου : - πολλὴ υνα γν. 30 ζητουντες σε 

94 επιστατα δὲβ : κυριε δἱ | -- του υδατος 
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σον πα ποδὶ τον οί 

“κατα Λουκαν 8,26---84, 

ὑμῶν; φοβηϑέντες δὲ ἐδαύμασαν, λέγοντες πρὸς 
ἀλλήλους" τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέ- 
μοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν 
αὐτῷ; Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν 96 
Περασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς [αλιλαίας. 
ἐξελὑδόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις 97 
ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια, καὶ χρόνῳ ἱκανῷ 
οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν 
ἀλλ᾽ ὃν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν 98 
ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ 

εἴστεν" τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
ὑψίστου; δέομαί σου, μή µε βασανίσῃς. παρήγ- 99 

γελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαδάρτῳ ἐξελὺεῖν 
ἀπὸ τοῦ ἀνϑρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συν-- 
ῳοπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις 
φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο 
ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους. ἐπηρώτησεν 80 
δὲ αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς [λέγων]: τί σοι ὄνομά ἐστιν; 
ὁ δὲ εἶπεν' λεγιών, ὅτι εἰσῆλϑεν δαιμόνια πολλὰ 
εἰς αὐτόν. καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ 81 
αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελὺθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ 82 
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσχομένη ὃν τῷ ὄρει" καὶ 
παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἔκεί- 

γοὺς εἰσελϑεῖν" καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ἐξελϑόντα 88 
δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνϑρώπου εἰσῆλϑον εἰς 

τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἣ ἀγέλη κατὰ τοῦ 
κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες 84 
δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν 

96 Π' Γεργεσηνων, ὩΣ Γεργεσ. εἰ Γαδαρήνων, ἐϊ 87. 37 Ἡ 
[τις] ανηο 98 Ἡ [του δεου] 3839 Ὦ παρηγγειλεν | ὑπο: 
δ απο 80 [λεγων] : Τ-- ΗΠ. ὃφ ἈΤ' βοσκοµενων 

97 ος ειχεν ὃαιμ. απο χρονων ικανων ος ιµατιον ουκ 
ενεδιδυσκετο 98 -- προσεαπ. αυτώ και | --ἴησου 39 πνευμ.: 
δαιμονιω | εξελθε 80 λεγιων ονοµα μοι" πολλα γὰρ ησαν 
δαιμ. 89. - ικανῶν | α εις τ. χοιρους εισελδωσιν 

38 εισηλὺ., : ὠρμησαν 
ὶ 169 

“ 

26--39: 
Μὲ 8,98--84. 
Μο 8,1--90. 



με ΣΝ ρα Ὁ ὃ Ἰ 

ο ος 8196-44, κατα. Λούκαν- 
- 

96 εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς. τοὺς ἀγρούς. ἐξῆλϑον δὲ 
ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλϑον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ - 
δὗρον καϑήμενον τὸν ἄνϑρωπον ἀφ οὗ τὰ δαι- - 
µόνια ἐξῆλὺδεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ 

86 τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθδησαν. ἀπήγ- 
Ίειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώϑη ὃ δαιµο- - 

87 νισδείς. καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆῦδος 
τῆς περιχώρου τῶν ΓΓερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, 
ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο: αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τ 

88 πλοῖον ὑπέστρεψεν. ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ 
οὗ ἐξεληλύϑει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ: ἀπέ- 

89 λυσεν δὲ αὐτὸν λέγων: ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶχόν 
σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ ὃεός. καὶ 
ἀπῆλδεν καϑ' ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα 
ἐποίησεν αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς. σος 

400-56: 40 Ἐγένετο δὲ ὃν τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν 
Ότο απο δρα. ἀπεδέξατο αὐτὸμ'ὁ ὄχλος: ἦσαν γὰρ πάντες προσ- - 
ος 41 δοκῶντες αὐτόν. καὶ ἰδοὺ ἦλϑεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα 

"Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν". . 
καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει - 

τη». 43 αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι ϑυγάτηρ 
μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη 
ἀπέϑνησκεν. Ἢν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι 

48 συνέπνιγον αὐτόν. καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵμα- 
τος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα 
ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς ϑεραπευ- ἢ 

44 ϑῆναι, προσελϑοῦσα ὄπισϑεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου 4 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἢ δύσις 

8δ Ἡ ηλϑαν | Ἡ ευραν | Ἡ [του] Τησ. 87 Τ' ηρω- Ἷ 
τησαν ὅ8 Τ εδεετο 40 Ἡ Εν δὲ τῶ ὑποστρ. 41 αυτος: - 
σὲ ουτος 49 αὕτη : Ἡ αὐτὴ 48 Ἡ-- ιατρ. ... βιον 

δ παραγενοµενων δε εκ τῆς πολεως καὶ ϑεωρησαντῶν 
καϑημενον τον δαιμονιζομενον. σώφο. και ιµατισµενον καδη-. 
μενον 87 ηρωτησαν ὃε τον Ἰησ. παντες και η χωρα των. 

ἢ Περασηνων 89 πορευου 41 --  ονομα Ιαείρος 49 -- ως 
48 Ώτις οἴο: ἣν ουδε εις ισχυεν Ῥεραπευσαι 44 -- οπισθεν 
εἰ του χρασπεὸ. ΜΗ 
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Κατα Λουκαν 8,45. 9,» 

"τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς" τίς ὃ 46 
ςἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὃ 
"Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ" ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέ- 

χουσίν σε καὶ ἀποϑλίβουσιν. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" 46 
ἥψατό μού τις" ἐγὼ γὰρ ἔγνων ὀύναμιν ἐξελη- 

' λυδυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἣ γυνὴ ὅτι οὐκ 47 
τ ἔλαϑεν, τρέμουσα ἦλϑεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ 
δι ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον 
παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάϑη παραχρῆμα. ὁ δὲ 48 το, 
εἶπεν αὐτῇ ϑύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε" 
σορϑδύου εἰς εἰρήνην. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί 49 
τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι τέϑνηκεν 

ο ἣ ϑυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεχρίϑη αὐτῷ" νὴ φοβοῦ" 5ο 
μόνον πίστευσον, καὶ σωϑήσεται. ἐλδὼν δὲ εἰς δι 
τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελϑεῖν τινα σὺν αὐτῷ 

εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν 
πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ἔκλαιον δὲ δ0 τα 
«πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν: μὴ 

-χλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέϑανεν ἀλλὰ καϑεύδει. καὶ 68 
κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέϑανεν. αὐτὸς δ4 
δὲ χρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων" 

 ἢἣ παῖς, ἔγειρε. καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, δ 
καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοϑῆναι 
φαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ δ6 τμ. Μο 1,86. 

᾿ς σαρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

| ’ ΔΝ 3 , “ 2 -“ 1--6: 

Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς Ὁ. μετ0,..1.Ὁ--11.Ψ 
᾿ ,ὕ 4 3 / ο ολ , Ν , 4 14. 

δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νο ότι, 
; νόσους ὑδεραπεύειν" καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσ- 9 

1 45 Ἡ-- και οι συν αυτω 48 Ἡ δυγατηρ 61 Ἡ' -- και 
Ιωαννὴν ὄφουγαρ: Ῥουκ δ4 Τὶ εγειρου 9,1 Ἡ, συγκαλεσ. | 

᾿. Ὦ εδωκ. δυναμ. αυτ. 9 Άν Ἡ-|- [τους ασῦενεις] 

- 46 ο ὃδδ Ἰησ. Ίνους την εξελδουσαν εξ αυτου δυναµιν 
ο ο τις µου φατο 47 εντροµος ουσα 49 ερχονται 
τ ον λέγοντες. 61 του κορασιου 
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10,ὅ--ἴ. 

10.11. 

7--9: 
ΜῈ 14,1.9, 

Μο 6,14--16. 

98,8. 

10--17: 
ΜῈ 14,18--91, 
Μο 6,80--44, 

7 6,1--18. 

ὼς Ανα, 

πείς, Κατα Λουκαν 

8 σειν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἰᾶσδαι, καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτούς" μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε 
ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, 

4 μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν 
ὅ εἰσέλϑητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖϑεν ἐξέρχεσϑε. καὶ 

ὅσοι ἂν νὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι, ἀπὸ τῆς 
πόλεως ἐχείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν 
ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 

6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελι- 
7 ζόμενοι καὶ δεραπεύοντες πανταχοῦ. Ἴκουσεν 

δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ 
διηπόρει διὰ τὸ λέγεσϑαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης 

8 ἠγέρϑη ἐκ νεκρῶν, ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλείας ἐφάνη, 
ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

9 εἶπεν δὲ Ἡρῴδης" Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα: τίς 
δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει 

10 ἰδεῖν αὐτόν. «Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι 
διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ σαραλαβὼν 
αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν χαλου- 

11 μένην βηϑσαϊδά. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολού- - 
ϑησαν αὐτῷ" καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει 
αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, καὶ τοὺς Ὁ 

12 χρδξίαν ἔχοντας ϑεραπείας ἰᾶτο. Ἡ δὲ ἡμέρα 
ἤρξατο κλίνειν: προσελϑόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον 
αὐτῷ" ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευϑέντες εἰς 
τὰς κύκλῳ χώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ 
δὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν δρήμῳ τόπῳιῃ 

18 ἐσμέν. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς" δότε αὐτοῖς φαγεῖν - 
᾿ Ὁμεῖς. οἱ δὲ εἴπαν" οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι 

πέντε καὶ ἰχϑύες δύο, εἰ μήτι πορευϑέντες ἡμεῖς 

ὃ [ανα] : Τ--Ἡ ὅ τον : Τ' ϱν και 9 Ηρωδης : Ἡ 
Ῥν [Ὁ] 13 Ἡ ειπαν 18 Ὦ αυντοις υμ. φαγειν | ΠΒ, πεντε 
αρτοι 

6 κατα πολεις 7 -- παντα και | Ίπορειτο | εκ νεκο.. 
ἄνεστη 10 κὠμην λεγομµενην οἵ τοπον ερηµον 11 δεραπ.τ 3 
-Ἑ αυτου παντας 19 -- και ευρο. επισιτ. Ἱ Ἅ 

172 



ας ͵ 

' ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βοώματα. 
ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ 
πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ: κατακλίνατε αὐτοὺς 

᾿ χλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. καὶ ἐποίησαν οὕτως 
᾿ καὶ κατέκλιναν ἅπαντας. λαβὼν δὲ τοὺς πέντε 
᾿ ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἐχϑύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν, καὶ 
ἐδίδου τοῖς μαϑηταῖς παραϑεῖναι τῷ ὄχλῳ. καὶ 

| ἔφαγον καὶ ἐχορτάσϑησαν πάντες, καὶ ἤρϑη τὸ 
| περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων χόφινοι δώδεκα. 

Καὶ ἐγένετο ἔν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον 
κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαϑηταί, καὶ ἐπη- 
οώτησεν αὐτοὺς λέγων" τίνα µε οἱ ὄχλοι λέγουσιν 
εἶναι; οἱ δὲ ἀποκριδέντες εἶπαν" Ἰωάννην τὸν 

᾿ βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προ- 
φήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. εἶπεν δὲ αὐτοῖς" 

ὑμεῖς δὲ τίνα μὲ λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀσο- 
χριδεὶς εἶπεν: τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ. ὁ δὲ ἔτι- 

τιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 
εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ 
| παδεῖν καὶ ἀποδοκιμασϑῆναν ἀπὸ τῶν πρεσρυ- 
[ τέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀπιο- 
| κτανὺῆναι καὶ τῇ τοίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερὺδῆναι. Ἴλεγεν 
| δὲ πρὸς πάντας" εἴ τις θέλει ὀπίσω µου ἔρχεσδαι, 
᾿ ἀρνησάσδω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
| καὺ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀπκολουδείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν 
| δέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτὴν" 
| ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνδοώωνος 

| 14 γαρ : ΤΠ δε | Ἔ-- ὠσει 90 16 Ὦ παντας 15 Ὦ 
“συνήηντησαν 99 εγεοὺῦ. : Ἡ αναστηναι 588 ἢ απαργησασδω 
94 αν 10 : Π' εαν 96 Ὦ ὦφελει 
ο ----υιποανν 

δ΄ 16 -- και κατεκλ. απ. 16 ουο. : -ἰἰ προσευξατο και | 

| -- καὶ χατεκ)λ. 18 αυτον προσευχ. : αυτους 80 χοιστ. : -- 

μεραν 35 ὤφελει ανδρώπον κερὀησαι ... ἄπολεσαι ... 
᾿ἑημιωύηναι 
.... ΠΣ ΠῚ ἅς 

Ἐν 
γ 

3 
ΕΣ 

Κατα Λουκαν 9,14---96, 

14 

15 

16 

179 ης 141, 

15 

19 

20 

οἱ 

18-27: 
Με 16,18--98, 
Μο 8,21--9,1. 

Το 

2 44. 18.53.58. 

20 

24 11.39. ΜῈ10 199. 



2 ΜΗ ἃ ἀξ «ο γ΄ Γ ν, ΣΡ ο ΑΟ ο Ρα ΝΥ ΣᾺ Μέι, ὁ, ὁ 4 

9,28.- 86, Κατα Δουκαν 

περδήσας τὸν πόσμον ὅλον ἑαυτὸν δω ἀπολέσας ᾿ 

ΝΕ 10195. 96. ἢ ζημιωθείς; ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνδῇ µε καὶ τοὺς: 

: ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑοώπου ἔπαι- ἡ 
σχυνϑήσεται, ὅταν ἔλϑῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 

97 τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. λέγω δὲ ἡ 
ὑμῖν ἀληϑῶς, εἰσίν. τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων 

οὗ οὐ μὴ γεύσωνταν ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν Ἢ 
βασιλείων τοῦ ϑεοῦ. αν, 

35-56: 98 Ἰωγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ . 

Μοοσο. ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλαβὼν Ιέτρον καὶ Ἰωάννην 

| καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασδαι. - 
ο, 99 καὶ ἐγένετο ὃν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ Αθον Ἂ 

τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
80 λευκὸς ἐξαστράσιτων. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνε- ἡ 

λάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωῦσῆς καὶ Ἠλείας, 
ο, 91 1 οὗ ὀφδέντες ὃν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν 

9Ρ11618.89 ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. ὁ δὲ Πέτρος 

“4. χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὄπνῳ; διατ 
γρήηγορήσαντες δὲ εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς 

88 δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. καὶ ἐγένετο 3 

εἰς ἐν τῷ διαχωρίζεσδαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ εἶπεν ὁ ἣ 

ἐν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν: ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν - 

ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σχηνὰς τρεῖς, μίαν - 
σοὶ καὶ μίαν Μωῦσεῖ καὶ μίαν Ἡλείᾳ, μὴ εἰδὼς 

84 ὃ λέγει. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη. 

καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς: ἐφοβήϑησαν δὲ ὃν τῷ 

5,.5, 85 εἰσελϑεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. καὶ φωνὴ 

ἐγένετο. ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα: οὗτός ἐστιν δ᾽ 

86 υἱός μου ὃ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ ἐν τῷ - 

γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέϑη Ἰησοῦς μόνος. καὶ - 

97 την βασιλειαν του ϑεου : Ἡ' τον Όιον του ανδοωπου 
ἐρχοµενον εν τη ὃδοξη αυτου 26 ᾱ-- και 19 81 Ε ᾿ 
ειιελλεν ο 

96 -- λογους 96 κ. Ἰἷακ. κ. Ιαν. 99 η ιδεα... 
ηλλοιωϑη 88 ϑελεις ποιησω ὦδε 8ὅ ηλδεν | ἀαγαπητος τ 

εν ὦ ξευδοκησα ον. 
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ο Κατα Λοῦυχαν 9,37--.48, 

αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις 
3 ταῖς. ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 
δ Ἠγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελδόντων αὐτῶν 87 ας ἢ 
ἀπὸ τοῦ ὅρους συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. Μο 9,4--85. 
χαὶ ἰδοὺ ἀνὴο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων". 88 

ο ος. δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν 
ὲ μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν, ! καὶ ἰδοὺ πνεῦμα 89 
"λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράξει καὶ σπαράσσει 
αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχωρεῖ, ἀπ᾽ αὐτοῦ 
' συντρῖβον αὐτόν: καὶ ἐδεήϑην τῶν μαϑητῶν σου 40 
ἵνα ἐκράλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήψδησαν. ἀπο- 41 
᾿κοιδεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν" ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ 
᾿ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ 
δ΄ ομᾶν ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. ἔτι 42 το. 
δὲ. προσερχοµένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ ὃδαι- 
'.µόνιον καὶ συνεσπάραξεν" ἐπετίμησεν δὲ ὃ Ἰησοῦς 
᾿τῷ πνεύματι τῷ ἀκαϑάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα 
"καὶ. ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. ἐξεστλήσ- 48 
| σογτο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ ϑεοῦ. 

Πάντων δὲ δαυμαξόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει 
“εἶπεν πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ: ϑέσϑε ὑμεῖς εἲς 44 99. 

| τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους: ὃ γὰρ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσὺαι εἰς χεῖρας 
᾿ἀνϑρώπων. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν 45 18,84. 
᾿παρακεκαλυμµένον ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσδωνται 
“αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ 
| ῥήματος τούτου. Ἠϊσῆλδεν δὲ διαλογισμὸς ἐν 46 με 1815. 
αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείξων αὐτῶν. ὁ δὲ Ἰησοῦς 41 ϑγϑδττάῦ, 
᾿ εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπι- 
“λαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαὐτῷ, καὶ 48 Μι 10,40. 
ἣ 

πα ̓ 87 τη εξής ημερα : Ὦ' -ἰ δια της Ἴμερας - 88 Τ, ἐπί- 
| ́ βλεψαι, 89 Ἡ εξεφνης |. Ἡ μολις 47 εἰδὼς : Ὦ τδων | 
. παιδιου 

ὶ 87 κατελθοντα αυτον | συνελδειν α. Οοχλον πολυν 
49 ιασ. τ. παιδα : αφηκεν αυτον 

1756 



11.58.. ῬῺὴ 1:18, 

Μς΄ 10.82. 

9 Ἡρ 110.19. 

ἢ 811: 19,41. 

ϱ7--60: 
Μι 8.19--99, 

ὁ λ0. 8... Κυτὰ Άρυκαν 

49 

51 

. 99 

δὺ 

στ 

55 

καὶ πορευδέντες εἰσῆλὺον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, 

ΤΥ ΚΣ ος 

ο 

εἶπεν αὐτοῖς: ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον - 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς ἂν ἐμὲ : 

δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε" ὃ γὰρ 

μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστιν 

μέγας. Ἀποκριδεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν" ἐπιστάτα, 

εἴδομέν τινα ὃν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαι- 

μόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐχ ἀκολουϑεῖ 

μεϑ᾽ ἡμῶν. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς" μὴ. 

κωλύετε" ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καϑ' ὑμῶν, ὑπὲρ 

ὑμῶν ἔστιν. ᾿ 

Ἰγένετο. δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσϑαι τὰς ἡμέρας 

τῆς ἀναλήμνψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον - 

[αὐτοῦ] ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσδαι εἰς Ἱερουσαλήμ, ς 

χαὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. - 

ὥστε ἑτοιμάσαι «αὐτῷ: καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, 

ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερου- 

σαλήμ. ἰδόντες δὲ οἱ μαϑηταὶ Ἰάκωβος καὶ - 

Ἰωάννης εἶπαν: κύριε, ϑέλεις εἴπωμεν πῦρ κατα- - 

βῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; στρα- 

φεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς. καὶ ἐπορεύϑησαν εἰς - 

ἑτέραν κώμην. ΣῊΝ 

Καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν τις 

πρὸς αὐτόν: ἀκολουδήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 

ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώ- 

σεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου οὐκ ἔχεν ποῦ τὴν 

ν 

. 

48εαν: Ἡ αν | αν: Ἐν, εαν 49δε: ΞΕ ο | Ἡ 

ειδαιεν | εν: Τὶ επι | Τ εκχωλυσαμεν δ1 [αυτου] : Τ-- Π. 

δ9 κωμµην.: Ἡ πολιν | ΤΠ Σαμαριτῶων | ὥστε: Ἡ ως δά αναλ. 

αυτους : ΓΕ -ὡς και Ηλειας εποιησεν|- δ αυτοις : κ 

1 και ειπεν Οὐκ οιδατε ποιου πνευµατος εστε]- -ἰ- Ι[οωιος 

του ανδοωπου ουκ ηλδεν υχας [ανδοωπων] απολεσαι αλλα 
σώωσαι] |- 57. ἂν ὅ8 Η [ο] [1ησ. Σ 

δ7 Όπαγεις 

1Τ6 



ὁ μὲν ϑερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" δεή- 
ἅγλὴητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ ϑερισμοῦ ὅπως ἐργάτας 
ἐκράλῃ εἰς τὸν ϑερισμὸν αὐτοῦ. ὑπάγετε" ἰδοὺ 8 

Κατα Λουχαν 9609-10, 

κεφαλὴν κλίνῃ. Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον" ἀκολούδει 59 
μοι. ὁ δὲ εἶπεν: ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελ- 
ϑόντι ϑάψαιν τὸν πατέρα μου. εἶπεν δὲ αὐτῷ: 60 
ἄφες τοὺς νεχροὺς ϑάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεχρούς, 
σὺ δὲ ἀπελϑὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 
Ηΐπεν δὲ καὶ ἕτερος" ἀκολουδήσω σοι, κύριε" 61 τε 19,50. 
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασϑαι τοῖς εἰς 
τὸν οἶκόν μου. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς" 69 
οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ 
βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔϑετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ ϑεοῦ. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος [καὶ] ἑτέρους 76 μας 
ἑθδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ παν, 
προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ 
ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. ἔλεγεν δὲ ποὸς αὐτούς" 9 σα5. 

Μι 9,87.88,. ἡ 

ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. μὴ 4 9,3.-. 
βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα: 

καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησϑε. εἰς ἣν δ᾽ ὅ 
ὧν εἰσέλϑητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε εἰρήνη τῷ 

σσ χοπ 

οἴκῳ τούτῳ. καὶ ἐὰν ἢ ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἔπανα- 6 
παήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἣ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ µήγε, 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, 7 10 ὅ,18. 

ἔσϑοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν" ἄξιος γὰρ 
ὁ ἐργάτης τοῦ μισϑοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ 

οἰκίας εἰς οἰκίαν. καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησϑε 8 
καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατυϑέμενα ὑμῖν, 

69 επιτοεψ. : ΠἩὮ, ὉΓ κυριε 69 Ἡ [προς αυτον] | 
"επιβαλών ... οπισω : Ὦὶ -[ εις τα οπισὼ βλεπων και επι- 
βαλλων τήν χειρα αυτου επ αροτρον- | Ἡ-- αυτου 10,1 [και] : 
Π.. -“Ἡ | εβδοµηκ. : Ἡ-- [δυο]. ἡ 17 | δυο: Η- [δυο] 
4 Ἑ-- και 6 δὲ εχει η 

60 πορευδεις 10,1 Απεδειξεν δε καὶ ετερους οβ᾽ 
6 ανακ. : ἐπιστρεψει ἢ ειρήνη Όμων 
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1019-91. Κατα Λουχκαν 

9 Γχαὶ δεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε, 
αὐτοῖς" ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ δεοῦ. 

10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλϑητε καὶ μὴ δέχωνται 
ἡμᾶς, ἐξελϑόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε" 

λοί 18.6.11 καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληδέντα ἡμῖν ἐκ τῆς 

12 

14 μενοι μετενόησαν. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτό-. 

πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεϑα ὑμῖν" 
πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ 
ϑεοῦ. λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ὃν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

Μὲ π|,31-98.18 ἀνεχτότερον ἔσταν ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Οὐαί σοι, 

Χοραζείν, οὐαί σοι, Βηϑσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ 
καὶ Σιδῶνι ἐγενήϑησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόµεναι 
ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καϑή- 

15 1418.15. 16 τερον ἔσται ὃν τῇ χρίσει ἢ ὑμῖν. καὶ σύ, Καφαρ- 
’ 4 δ᾽ 9 - φ ΄ ϱ - “.ο 

ναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωδήσῃ; ἕως τοῦ ἄδου 
«ΜΕ 19µ0. 16 χαταβιβασϑήσῃ. Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ 

ὅ 19,81. 
ΑΡ 12,8.9. 

ῬΒ 91,18. 

Ἐκ 89,85, 90 
τὴ 4,8. ΑΡ 5,5. 

Μι 1,29, 
! 

91.09: 
ΜῈ 11,50--257. 

17 

ὁ ἀϑετῶν ὑμᾶς -ἐμὲ ἀδετεῖ'. ὃ δὲ ἐμὲ ἀϑετῶν 
ἀϑετεῖ τὸν ἀποστείλαντά µε. Ὑπέστρεψαν δὲ 
οἱ ἑβδοινήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες" κύριε, καὶ 
τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἔν τῷ ὀνόματί σου. 

18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς" ἐϑεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστρα- 

Μὲ 16,18,19 σὴν ἓκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν 

91 

τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἑπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, 
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχδροῦ, καὶ οὐδὲν 
ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε 
ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ 
ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπταν ὃν τοῖς οὐρα- 
ψοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πρνϑύ- 
ματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν: ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, 
χύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυψας 
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 

19 λεγω : 1- δὲ 16 1Π-π του | 6 καταβηση 16 Ἡ 
εκ τ. ουρ. ὡς αστραπην 19 Ὦ αδικηση 31 τω 19: Ἐ τν εν 

19 ημερα εκεινη 1 βασιλεια του Ψεου 14 -- εν τή χρισει 
16 εµε αὔετων οἵο: ἐεµμου ακουων ακουει του αποστειλαντος 
με 17 οβ’ 20 πνευµ. : ὃδαιμονια 

178 
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ἢ 2 κ. 5 

Κατὰ Λουχαν΄ 

ἢ αὐτὰ νηπίοις" ναί, ὃ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία 
ἐγένετο ἔμπροσϑέν σου. πάντα μοι παρεδόϑη 
ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν 
ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὃ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ 
μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 
Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαϑητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν" 

μακάριοι οἱ ὀφϑαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 
᾿ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς 
ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐχ εἶδαν, 
"καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
Ἶ «Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν 
λέγων" διδάσκαλε, τί πονήσας ζωὴν αἰώνιον κληρο- 

ψομήσω; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν: ἐν τῷ νόμῳ τί 
γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ὃ δὲ ἀποκριδεὶς 
εἶπεν" ἀγαπήσεις κύριον τὸν ϑεύόν σου ἐξ ὅλης τῆς 
χαρδίας σου καὶ ἐν ὅλη τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ 
τῇ ἰσχὺν σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τὸν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν. εἶπεν δὲ αὐτῷ" ὀρδῶς 
ἀπεχρίϑης" τοῦτο ποίει καὶ ζήση. 
δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν" καὶ τίς 
ἐστίν µου πλησίον; ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" 

 ἄνϑρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς 
 ἹἽερειχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύ- 

ντο 

δὰ 

ὃ δὲ ὑέλων 99 

22 

29. Μὲ 18,10,17. 

94 1} 1,10. 

25--28: 

26 Μι 99,96--40. 
Μο 19,98- 84. 
18,18--90. 

20 

ΟἿ οι 6.6. 
1ιν 19.18. 

25 τιν 18.0, 
ΜῈ 19,17. 

90 

σαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιδέντες ἀπῆλὺον. 
ἀφέντες ἡμιδανῆ. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις 
᾿χατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
 ἀντιπαρῆλϑεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης κατὰ τὸν 
τόπον ἐλϑὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλϑεν. Σαμαρείτης 
δέ τις ὁδεύων ἦλϑεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγ- 

ο 

ὩΣ 

"ἢ 
31 Τ εγεν. ευδοκ. 99 Τ ϱι και στραφεις πος τους 

μαϑητας ειπεν | αν: 1 εαν 34 Τ' ιδαν 97 Ὡ-- σου 19 
ΠἼ 4 -ἰ τῆς 80 ἢ Ἱεριχώ 81 Ἡ [εν] 488 λευειτης : ΤῊΡΡ 
γενομδνος 88 Τ Σαμαριτῆς 

τος 29 απο 88 -- καὶ ιδιαν | βλεπετε : -ἰ- και ακουοντες 
α ακουετὲ 94 -- καὶ βασιλεις 9ὔ -- διδασκαλε | 
- αιώνιον 97 -- καὶ εν ο. τή ὃδιαν. σου 81 κατα τυχα 
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91 

82 

98 



10,34-:11., Κατα Λουχαν 

94 

86 

96 

97 

ῦ 111: 19.8. 88 

99 

40 

41 

Με 6,88. 49 

1 

χνίσδη, καὶ προσελδὼν κατέδησεν τὰ τραύματα 
αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιῤάσας δὲ 
αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδο- 
χεῖον καὶ ἐπεμελήῦδη αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 
ἐχβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ 
εἶπεν, ἐπιμελήϑητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδα- 
πανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω 
σοι. τίς τούτον τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι 
γεγονέναι, τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ 
εἶπεν: ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς: πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 

Ἔν δὲ τῷ πορεύεσϑαιν αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλδεν 
εἰς κώμην τινά" γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρϑα ὑπε- 
δέξατο αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ τῇδε ἣν ἀδελφὴ 
καλουμένη Μαριάμ, ἣ καὶ παρακωϑεσϑεῖσα πρὸς 
τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 
ἣ δὲ Μάοϑα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν" 
ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν" κύριε, οὐ µέλει σοι ὅτι ἡ 
ἀδελφὴ µου μόνην µε κατέλευτεν διακονεῖν; εἰπὸν 

3 5 - ο ᾿ 3 . ας. 

οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριδεὶς δὲ 
εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος. Μάρϑα Μάρῦα, μεριμνᾷς 
καὶ ϑορυβάξῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία' 
Μαρία γὰρ τὴν ἀγαϑὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις 
οὐκ ἀφαιρεϑήσεται αὐτῆς. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ 
προσευχόµενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαϑη- 
τῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν" κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσ- 
εύχεσδαι, καδὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαϑη- 

84 Τ' πανδοκίον 85 Ὦ εδωκεν δυο δην. | Τ πανδοκει 
που αμ στι. 

87 Ἡ [ο] [ησ. 88 ἢν δὲ τω :Π' Εγενετο δε εν τω | αυτος: - 
ΤΠ ϱν και | Ἡ [εις τον οικον αυτης] 89 Ἡ [η] 40 Τὸ 
κατελιπεν | ειπον : Ἐ ειπε 41.49 μεριμνας ... γαρ : Ὦ 
Δορυβαζη" Μαριαμ 483 ενος ... γάρ : Ἡ ολιγων δε εστιν 
χθεια η ενος’ Μαριαμ γαρ 

86 τινα ουν ὃοχκεις πλήησιον γεγονεναι 88 εγενετο δε - 
εν τω πορ. αυτον εἰσελϑευν 
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τὰς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτοῖς" ὅταν προσεύχησϑε, 9 
λέγετε" Πάτερ, ἁγιασϑήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλϑάτω 
ἣ βασιλεία σου" τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν τὸ καὺ” ἡμέραν: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς 
“μαοτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ 
ὀφείλοντι ἡμῖν" καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει- 
ρασμόν. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς" τίς ἐξ ὑμῶν 

ο ξξειν φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυχτίου 

᾿ς αλλα ποοσευχοµενοι | πατερ ἡμῶν ο εν τοις ουρανοις | σου 

καὶ εἴπῃ αὐτῷ" «φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 
ἐπειδὴ φίλος µου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός µε 
καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραϑήσω αὐτῷ" κἀκεῖνος ἔσωϑεν 
ἀποκριδεὶς εἴπῃ" μή µοι κόπους πάρεχε: ἤδη ἡ 
δὡύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία µου μετ᾽ ἐμοῦ 
εἰς τὴν κοίτην εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί 
σοι. λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς 
διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδίαν 
αὐτοῦ ἐγεροϑεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄδει. Κἀγὼ 
ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοϑήσεταν ὑμῖν: ζητεῖτε, 
καὶ εὑρήσετε" χρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πᾶς 

5 

γὰρ ὃ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ 
τῷ «ρούοντι ἀνοιγήσεται. τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν 
πατέρα αἰτήσει ὃ υἱὸς ἄρτον, μὴ Λίδον ἐπιδώσει, 
αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχϑύν, μὴ ἀντὶ ἰχϑύος ὄφιν αὐτῷ 
ἐπιδώσει; ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, μὴ ἐπιδώσει, αὐτῷ 
σχορπίον; εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε 
δόματα ἀγωϑὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ 

9 ελὺ. ἡ βασιλ. σου : Ἡ' δλϑετω τὸ αγιον πνευμα σου 
δῷ ἡμᾶς και καδαρισατω ημας 8 Ἡ, αναίδειαν 9 Τ 
ανοιχὺησεται .{ἱ 10 10 Ὦ ανοιγεται 11 Ὦ αιτησει τον 
πατ. | ο-- αρτον ... και (η η [και]) 13 Ἠ-- µη 

3 προσευχ. : - µη βαττολογειτε ὡς οι λοιποι’ δοκοῦσιν 
γαρ τινες οτι εν τη πολΛλυλογια αυτων εισακουσβησονται" 

ῃ βασιλεια" γενηϑήτω το ὕελημα σου ὡς εν ουρανω και επι 
Ὕης ὃ δος ημ. σήμερον 4 τα οφειλεµατα ἡμῶν ὡς και 

μεις αφιοµεν τοις οφειλεταις ημων | Ἀπ -- αλλα. ουσαι 
ημας απο του πονηρου ῦ --“ προς αυτους Θ παρεστι) 

ασι αγρου 18 οντες 
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Με 6,9--18. 



ῳ δα αν 
4 ᾿ 

ατα τὸ. ο Πα Ἰσυκαν. τν. 

μᾶλλον ὁ πατὴρ ὃ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα, 
ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. ) 

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν" ἐγένετο 
δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξεχϑόντος ἐλάλησεν ὃ κωφός. 

16 καὶ ἐδαύμασαν οἱ ὄχλοι" τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν" 
ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει 

16 τὰ δαιμόνια" ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ. 
17 οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ εἰδὼς 

αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς: πᾶσα βασι- 
λεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισϑεῖσα ἐρημοῦται, καὶ 

18 οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. εἰ δὲ, καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ᾽ 
ἑαυτὸν διεµερίσδη, πῶς σταδήσεται ἢ βασιλεία 
αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ. 

19 δαιμόνια. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ 
δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ 

.20 τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν αριταὶ ἔσονταί. εἰ δὲ ἐν δα- 
χτύλῳ ϑεοῦ [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα 

21 ἔφϑασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ὅταν δ᾽ 
ἰσχυρὸς καϑωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, 

«9. ὃν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ: ἐπὰν δὲ 
ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελϑὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν 
πανοσλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίϑει, καὶ τὰ 

.25 σχῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. Ὃ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ 
ς κατ᾽ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὃ μὴ συνάγων μετ ἐμοῦ 

24 σχορπίζει. Ὅταν τὸ ἀκάδαρτον πνεῦμα ἑξέλδῃ 
ἀπὸ τοῦ ἀνϑοώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων. 
ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει: ὕπο- 

2ὅ στρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅϑεν ἐξῆχϑον: καὶ 

18 Ἡ [ο] εξ | πνευμα αγιον : Ἡ -ἰ αγαϑον δομα Ε εἰ 
πνευμα αγαϑον 14 δαιμονιον : Τ- και αυτο ην δε. 
ευπον | Ἡ βεεζεβουλ 1 19.19. 17 ἈΤ' διαμεριοϑ. εφ εαυτην 
19 Ὦ κοιτ. ὐμ. εσοντ., Ἔ κριτ. εσοντ. υμ. - 90 Ἱ-- [εγω]. 
94 δὲ ευρισκον [τοτε] Λεγ., Ἡ ευρισκον. τοτε Λεγ. οἷ 

14 ταυτα ὃδ ειποντος αυτου προσφερεται αυτω δαιμονι- 
ζομενος κὠφος και εκβαλοντος αυτου παντες εὔδαυμαξον 
16 Ώηπ - ο δε αποκριδεις ειπέν' πως δυναται σατανας σα- 
ταναν εκβαλ(λ)ειν 15 πως: ου 
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Κατα Λουαν ἐ 11,56--.84, Ἱπφιενα 

ο ἐλδὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμηµένον. 
"τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα 965 δα. 

πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελδόντα κατοικεῖ, 
ο ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνδοώπου ἐκείνου 
χείρονα τῶν πρώτων. Ἰγένετο δὲ ὃν τῷ λέγειν 97 1,28.45.48, 
αὐτὸν ταῦτα ἑπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ 

-.ὄχλου εἶπεν αὐτῷ" μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά 
σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐδήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπεν" 98 8/15... 
ο μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ δεοῦ 

καὶ φυλάσσοντες. 
| Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαὺδροιζομένων ἤρξατο λέγειν" 99 ώς 
ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν" σημεῖον ζητεῖ, 
καὶ σημεῖον οὐ δοϑήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον 
Ἰωνᾶ. καϑὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευείταις 80 

σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνὑρώπου 
τῇ γενεᾷ ταύτῃ. βασίλισσα νότου ἐγερϑήσεταν ἓν 81 1 πε 10,1. 
τῇ κοίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης 
καὶ κατακρινεῖ αὐτούς: ὅτι ἦλϑεν ἐκ τῶν περά- 
τῶν τῆς γῆς ἀκοῦσαν τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ 

᾿ς ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. ἄνδρες Νινευεῖται 82 σον 8,6. 
ἀναστήσονται ἐν τῇ χοίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

᾿ς καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν" ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ ; 
κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. Οὐδεὶς 88 8,16. Μὲ ο. 

λύχνον ἅψας εἰς χρυπτὴν τίϑησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν 
μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευό- 
µενοι τὸ φῶς βλέπωσιν. ὁ λύχνος τοῦ σώματός 84 μονή, 
ἐστιν ὁ ὀφϑαλμός σου. ὅταν ὃ ὀφϑαλμός σου 
ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν: ' 
ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 

ἐπ 35 ευρισχει : Ἠ-᾿- [σχολαξοντα] 80 Ίωνας : Ἡ γ07 [ο] | 
ος Ἔν Νινευΐταις, 1 89 -ευῖταυ 8ὃὅ8 Ἡ κρύπτην Ἰ φως 

ΠῚ φεγγος 84.86 Ἡ φωτινον 167 εἰ σκοτινον δὶ 8.86 ὁ ὯδῸ { 

᾿ 239 Ιωνα του προφήτου 80 Ἡπ -ἰ και καδως Ιωνας ὃν 
τη κοιλια του χητους τρεις ἡμερας και τρεις νυκτας, ουτως 

"και ο Όιος του ανϑρωπου εν τη γῆ 81 - εν τη Άρισει 
89 -- Τ6ΙΒ 
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΄ μόνος Ἡλ ο πα κ ΟΝ ΗΝ ΣΝ ολ νι ἡ πλ) ἘΝ τὰ 
Πτα ο μμ ορ 

κ ιν ὌΨΩΝ 

11,56---47. Κατα Λουχαν 

96 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 
86 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος 

7,86:.14:1. 87 

Μί 15,5. 98 

. 39-52: 99 
Μὲ 98,1--86. 

40 

41 

42 

90.46. 49 

44 

40 

40 

47 

τι σχοτεινόν, ἔσται, φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὃ λύχνος 
τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 

Ἣν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος 
ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ: εἰσελϑὼν δὲ ἀνέπεσεν. 
ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐδαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον 
ἐβαπτίσϑη πρὸ τοῦ ἀρίστου. εἶπεν δὲ ὃ κύριος 
πρὸς αὐτόν: νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωϑεν. 
τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καδαρίδετε, τὸ δὲ 
ἔσωϑεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. ἄφρονες, 
οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωϑεν καὶ τὸ ἔσωϑεν ἐποίησεν; 
! πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα 
καϑαρὰ ὑμῖν ἐστιν. ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρι- 
σαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὸ 
τήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσδε τὴν 
κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Φεοῦ: ταῦτα [δὲ] ἔδει 
πουῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς 
Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαδεδρίαν ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ 
ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνϑρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω 
οὐκ οἴδασιν. Ἀποκριδεὶς δέ τις τῶν νομικῶν 
λέγει αὐτῷ" διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς 
ὑβρίζεις. ὁ δὲ εἶπεν" καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, 
ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνϑοώπους φορτία δυσβά- 
στακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ 
προσψαύετε τοῖς φορτίοις. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἶχο- 

δ6 Ὦ [τι] µερος Τ' τι µερος | τη: Ὦ ϱν εν 49 [δε] : 
Ἡ--Ὁ | κρισιν: ἳ κλησιν 44 ὡς τα μν. τα: ὮΣ | µνημεια |- 

δδ.86 ει ουν το φως το εν σοι σκοτος, το σχκοτος ποσον 
87 Ηδεηδη δε αυτου τις Φαρισαιος ινα αριστ. µετ αυτου 
88. Φαρισ. Ὥρξατο διακρινοµενος εν εαυτΏ λεγειν δια τι 
ὅθ οι Φαρισ. Όποκριται 40το εσωὺ. κ τὸ εξωὺ. 43 -- ταυτα 

.. σαρειναι 48 μὲν Φαρισαιοι | αγοραις : -Ε και 
πρὠτοκλισιας εν τοις δειπνοις 44 υμιν : -ἰ γραμματεις . 
και Φαρισαιοι 46 -- τοις φορτιοις 
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Κατα Λουκαν 11µ9--19/5. 

δομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες 
ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ 48 
συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι 
αὐτοὶ μὲν ἀπέχτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἴκοδο- 
μεῖτε. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Φεοῦ εἶπεν" 49 
ἀπιοστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, 
καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν, ἰ ἵνα 50 
ἐκζητηϑῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκ- 

᾿ χυννόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

ν 

ι 

"ταύτης, ἀπὸ αἵματος Ἄρελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου 51 ἀπ 4,8. 
τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ ϑυσιαστηοίου καὶ τοῦ ἡ πας 
οἴκου" ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηδήσεται ἀπὸ τῆς 
γενεᾶς ταύτης. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε δῶ 
τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως" αὐτοὶ οὐκ εἰσήλίατε καὶ 
τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. Κἀκεῖϑεν ἐξελ- 68 

''.δόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

Ἵ 
ς 

Ἵ 

Ἶ 
᾿ 

-. 
κ. 

σαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίδειν αὐτὸν 
περὶ πλειόνων, ἐνεδρεύοντες αὐτὸν ϑηρεῦσαί τι δ4 50,50. 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

Ἵν οἷς ἐπισυναχὑδεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ} δν 
ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν 
πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ πρῶτον: προσέχετε 
ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν 
ὑπόκρισις. οὐδὲν δὲ συγχεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ 9 πι ἬΠΡΥ η 
οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσϑή- 4.1. 

σεται. ἀνϑ᾽ ὧν ὅσα ὃν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ 8 

47 οι δε: Π' και οι 48 και συνευὸ. : Ἡ - µη συνευ- 
-.δοκειν - 49 Π' εκδιὠξουσιν 560 90 εκκεχυµενον 561 Η Ἅβελ 

δ8 ηοατε : Ὦ" -| εκουφατε ἢ ὅδ.δ4 Κακειδεν ... αυτου : Ὡ" 
3 Λεγοντος ὃε αυτου ταυτα προς αυτους ενωπιον παντος 
που Λλαου ηρξαντο οι φαρισαιοι και οι νοµικοι δεινως εχει) 
"γαι συνβαλλειν αὐτῶ περι πλειονών, ζητουντες ο ΟΝ τινα 

. λαβειν αυτου (να ευρῶωσιν κατηγοοησαι αυτου |- 4 Τ-- 

. αυτον 10,1 Ἡ ζυμης, ητις εστ. υποχρισις, των οι 

49 -- και... ειπεν | αποστελλω 61 Ζαχαριου υιου 
Βαραχίου ον εφονευσατε αναµεσον τ. ὑ. κ.τ.ναου 19,1 Πολ- 
΄λων δε οχλων συνπεριεχοντων ωστε αλληλους συνπνιγειν 
κα ουκ αποκαλ. : ου φανερωϑήσεταν 
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7 πολ ας αλα ιν τ ἊΝ σα ο αν. 
᾿ξ ι δ νο Ἐν ΡΝ ἘΣῪ» 

δ Ὶ ο τ ή 

14-18. Κατα ον. 
ΗΝ 

φωτὶ ἀκουσϑήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε : - 

ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχϑήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. ὦ 

4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις µου, μὴ φοβηϑῆτε ἀπὸ 

τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ 

5 ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω δὲ 

ὑμῖν τίνα φοβηϑῆτε: φοβήδητε τὸν μετὰ τὸ ἀπο- 

χτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. Ἢ 

6 ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήϑητε. οὐχὶ πέντε 

στρουϑία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ὃν ἐξ ἃ ὃ 

αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 

“118. 7 ἀλλὰ καὶ αἱ τοίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαν 

ἠρίδμηνται. μὴ φοβεῖσδε'. πολλῶν στρουδίων ᾿ 

8 διαφέρετε. λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ 

ἐν ἐμοὶ ἔμπροσϑεν τῶν ἀνϑρώπων, καὶ ὃ υἱὸς 

τοῦ ἀνϑοώπου ὁμολογήσει ὃν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν. 

9,56. 9 ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ: ὁ δὲ ἀρνησάμενός μ8 ἐνώπιον ή 

τῶν ἀνδρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐ ἐνώπιοντῶν ἀγγέλων. πὶ 

Μὲ 19,89, 10 τοῦ ϑεοῦ. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν ὦ 

η 

ἐπι ἑὸν ΣῊΝ ΠΣ τος 

ὋΣ Ἢ ο 

ἣν πο ΡΟ: τ 

ἌΦΕΣ ΆΎΡΑΙ 9 αι, ΄ 

Μο 829.99. Β , ων. κ. ο κο 
τοῦ ἀνδοώπου, ἀφεδήσεται αὐτῷ" τῷ δὲ εἰς τὸ - 

ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. Ε 

ΔΙ ΚΕΝ 11 ὅτων δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ δ 

τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς Ἂ 
ο 19 ἢ τί ἀπολογήσησὺδε ἢ τί εἴπητε" τὸ γὰρ ἅγιον. 

πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

18 Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ" διδάσκαλε, εἰπὲ, 

τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασῦαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν προ αν 

Δοι τρτ. 14 ψομίαν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" ἄνϑρωπε, τίς µε κατέ- - 

11 61ο 16 στησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; εἶπεν δὲ πρὸς 

αὐτούς: ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσϑε ἀπὸ πάσης ο ᾿ 

γεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ᾧ 

ον τον ΞΡ 

4 Ἡ αποκτεινοντων 8 οµολογηση: Ἡ -γησει 11 η τς 

ΕΠΗ] 3 

4 την δὲ φυχην µη δυναµενων αποκτειναι µηδε εχοντων 
περισσον τι [10 εἰς ὃετο πν. το αγ. ουκ αφεὺησεται αὐτῶ 
ουτε εν τω αἰῶνι τουτω ουτε εν τῶ µελλοντι 14 κριτὴν : τῷ 

δικαστὴν | -- η μεριστὴν μα 
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να δν ολ ΤΝ η τ ον 4 κ : Ἶ ς 

Κατα Λουκαν | 12,16---98, 

ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. Εἶπεν δὲ παρα- 16 
βολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων: ἀνϑοώπου τινὸς πλουσίου 
εὐφόρησεν ἣ χώρα. καὶ διελογίζετο, ὃν ἑαυτῷ λέγων" 17 
τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω στοῦ συνάξω τοὺς καρπούς 

τὰ μου; 1 καὶ εἶπεν" τοῦτο ποιήσω"' κωϑελῶ. μου τὰς 18 

ε 

' ἀποϑήκας καὶ µείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω 
ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά µου καὶ τὰ ἀγαϑά μου, 
.καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου" ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαδὰ 19 

“κείμενα εἰς ἔτη πολλά. ἀναπαύου, φάγε, πίε, 
 εὐφραίνου. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ϑεός" ἄφρων, ταύτῃ 90 
τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ἃ δὲ 
ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; οὕτως ὁ ὑΝησαυρίζων αὐτῷ 81 
καὶ μὴ εἰς δεὸν πλουτῶν. Πῖπεν δὲ πρὸς τοὺς 92 

' μαϑητὰς αὐτοῦ: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν" μὴ µεοι- 
᾽μνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι. τί 
ἐνδύσησὺε. ἣ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ 98 
τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. κατανοήσατε τοὺς κόρακας, 94 

ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ ϑεροίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν 
ο ταμεῖον οὐδὲ ἀποϑήκη, καὶ ὃ ϑεὸς τρέφει αὐτούς" 
στόσῳ μάλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. τίς 9 

δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσϑεῖναι ἐπὶ τὴν 
ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν; εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύ- 96 
γάσϑε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; κατανοή- 27 
-σατε τὰ κρίνα, πῶς αὐξάνει" οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήϑει:" 
λέγω δὲ ὑμῖν; οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ὃν τούτων. εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ 98 

17 εαυτω : Ἡ αὑτῶ 18 τα γενημ. µ. κ. τα αγ. µου : 
᾿ς Ἢ τον σιτον κ. τα αγ}. µ., ὮΠ | τα γενηµατα µ. |- εἰ τους 
᾿ς παρπους µου εἰ τοχῦ. 19 κείμενα... σιξ.: [Η] 90 1 
᾿ απαιτουσιν 91 [Ἡ] | αὕτω : : ΒΚ εαυτω, Τ' αὐτω 29 Ἡ 
[αὐτοῦ] | ἈΤ' Όμιν λεγω | σωμ. : Ἡ-Γ [υμων] 38 Ἱ-- γαρ 

' 94ου... οὐδε: ἈῬ ουτε... ουτε 396 46 επι τ. ηλικ. αυτ. 
 προσϑειν. 96 ει... λουων : Ὦ' -| και περι των λοιπῶν τί |- 

ἳ ο ῃ αυξανει ... νηδει : -ἰ Ὦ" - Τ ουτε νηδει ουτε υφαιει 

16 ποιησω αυτας µειδ. 91 -- ναι | Έτ - ταυτα 
κ ̓ς λεγων εφωνει' ο εχων ὦτα ακουειν ακουετω 94. καταν. τῷ 
ἐν σετεινα του ουρανου 95 -- μεριμνῶν 
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Η 9,57. 

Με 6,50. 

22--31: 
Μὲ 6,25--88, 

ΡΒ 147,9. 



12,29. 41, Ἀ Κατα Λουχαν | ον. 

τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον 
βαλλόμενον ὁ δεὺς οὕτως ἀμφιέδει, πόσῳ μᾶλλον 

99 ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε 
80 καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσϑε: ταῦτα γὰρ 

πάντα τὰ ἔϑνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν: ὑμῶν δὲ 
81 ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χοήζετε τούτων: πλὴν ζητεῖτε 1 

τὴν βασιλείων αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πφοστεὔήσεται͵ 
90. 15 41,14. 90 ὑμῖν. Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον: ὅτι εὐδό- 

χησεν ὃ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 
88 [Π]ωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημο- 

σύνην"' ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιού- 
18,39, µενα, ὑησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφδείρει' ἢ 
ο. τ οβοΣ: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ ὑησαυρὸς ὁμῶν, ἐκεῖ. καὶ ἢ 
ας 86 χαοδία ὑμῶν ἔσται. ᾿ἤστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες 

“μι 30,1.-.18, 36 σσεριεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενον" καὶ ὑμεῖς 
ὅμοιοι ἀνϑοώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἕαυ- 
τῶν, πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλϑόντος 

87 καὶ κρούσαντος εὐδέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. μακάριοι - 
οὗ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλϑὼν ὁ κύριος εὑρήσει. τὰ 
γορηγοροῦντας᾽ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιξώσεται 
καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελδὼν διακονήσει 

88 αὐτοῖς. κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κῶν ὃν τῇ τοίτῃ φυ- ον 

λακῇ ἔλϑῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. 
1 ὅ,5.89 τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾖδει ὃ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ ὥρᾳ ὃ χλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ 
40 οὐκ ἀφῆκεν διορυχϑῆναιν τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ 
ο Ὁμεῖς γίνεσϑε ἕτοιμοι, ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ 
41 υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ἔρχεται. Ηϊΐπεν δὲ ὁ Πέτρος: 

κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην Λέγεις 

389.84: 
Μί 690.51. 

98 Ἢ αμφιαζει 88 καν 19... ουτως: Ὦ καιεαν 
ελδη τη εσπερινη φυλακὴ και ευρήσει, ουτως ποιήσει, και 
εαν εν τη ὃδευτερα καὶ τη τοιτη - | πα εκεινοι 89 εγρηγοο. 
αν καὶ οὐκ : ἈΤ ουκ αν 41 δὲ : Τ-- αυτω | 

81 ταυτα παντα 88 εν αυτω ευδοΚ. δ εστω υ. ἢ 4 
οσφυς περιεζώσμενη 40 -- νοιβ 
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| Κατὰ «Ίουκαν 1949-54, 

ἢ καὶ πρὸς πάντας; καὶ εἶπεν ὃ κύριος" τίς ἄρα 49 
ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὃ φρόνιμος, ὃν χατα- 

ς 

στήσει ὃ κύριος ἐπὶ τῆς ὑεραπείας αὐτοῦ τοῦ 

διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτοµέτοιον; μακάριος ὃ δοῦλος 48 
ἐκεῖνος, ὃν ἐλϑὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα 
οὕτως. ἀληϑῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 44 

ς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ εἴπῃ 45 
ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ: χρονίζει, ὃ 
κύριός µου ἔρχεσῦδαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς 
παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσδίειν τε καὶ πίνειν 
καὶ μεϑύσκεσϑαι, ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 46 
ὃν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ἡ οὐ γινώσκει, 
καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ 
τῶν ἀπίστων ϑήσει. ἐχεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὃ γνοὺς 47 
τὸ ϑέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας 
ἢ ποιήσας πρὸς τὸ ϑέλημα αὐτοῦ δαρήσεται 
πολλάς" ὃ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, 48 
δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόδη πολύ, πολὺ 
ξητηϑήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέϑεντο πολύ, 
περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. ΠῸῦρ ἤλϑον βα- 49 
λεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί ϑέλω εἰ ἤδη ἀνήφϑη; 
βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισϑῆναι, καὶ πῶς συνέ- 6 

“χομαι ἕως ὅτου τελεσὺῇ. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην δἱ 
παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, 
ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ 

πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμµερισµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν 

ας «ολ μμ ζωα Ὑ ἃς 

καὶ δύο ἐπὶ τρισὶν ! διαμερισὺήσονται, πατὴρ ἐπὶ 68 
υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, µήτηρ ἐπὶ ϑυγατέρα καὶ 
ὃυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενδερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην 
αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενὺεράν. Ἔλεγεν 54 

49 Ἡ [το] 49 Τ ανηφδη. 6ρ.δδ Ἡ τρισίν, διαµερισ- 
ϑησονται πατ. δ6 Τ-- την 19 | Ἠ-- αυτης 

41 -- ἢ και πο. παντ. 49 ο φρον. : - ο αγαδος 

44 αληὺ. : αμὴν 47 -- ετοιµασας ἢ 46 εὐδωκαν πολυ, 

'"ζητησουσιν αι αυτου περισσοτερον | πλεον απαιτησουσιν 

δ ποιῆσαν 
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9 Ἵ 916, 

τῷ Μί 38,21. σι } 

26.4.17. 

51-58: 
Μὲ 10,94--80. 

ΜΟΝ 7,6. 

Μι 169.8, 



10/66 19,1. 

δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις" 

Κατα Άουκαν δ 

δ ως ΠΝ 
κ ας τν 

66 ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως: καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 
6θ λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. ὑποκριταί, 

τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε ᾿ 
δοχιμάξειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε 

57 δοκιμάζειν; ; Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε 
Μι ὅρσ-θ. 568 τὸ δίκαιον; ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου 

| σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ὃν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλ- 
λάχϑαν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ᾿μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς 

ῬΒ 7,18. 

Μι 91,19. 

τὸν κρυτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πρά- 
) πράκτωρ σε βαλεῖ. εἰς φυλακήν. Ὃ οι 69 κτορι, καὶ ὃ 

σοι, οὐ μὴ ἐξέλϑῃς ἐχκεῖϑεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον. 
λεπτὸν ἀποὸδῷς. 

12 Παρῆσαν δέ τίνες ὃν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλ- | 
λοντες αὐτῷ περὶ τῶν Ιαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα 

ϱ ΠΠειλᾶτος ἔμιξεν “μετὰ τῶν ὑυσιῶν αὐτῶν. καὶ 
ἀποκριδεὶς εἶπεν αὐτοῖς" δοκεῖτε ὅτι οἱ Ιαλιλαῖοι 

ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλ- 
λουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι ὄμβοος 

" 

4 

οὗτοι ἁμαοτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους - 
8 ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνδασιν; οὐχί, λέγω ὑμῖν, 

ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσδε. 
4 ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὃ πύργος 

ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέχτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι 
αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀν- 

ὅ ϑρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ; οὐχί, 
λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ 

6 ὡσαύτως ἀπολεῖσϑε. 
«φαραρολήν. 

ἐὰν μὴ µετανοήσητε, πάντες 
Ἴλεγεν δὲ ταύτην τὴν 

συκῆν εἰχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ 
ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλϑεν ζητῶν καρσὸν ἔν. 

οὐχ δῦρεν. εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπε- 7 αὐτῇ καὶ 

λουργόν: ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν 

δ6 50 τον καιρον ὃε | ΤΠ ου δοκιμαζετξ ὅδ Ἡ [απ] 
πα τιν ὅ Ὦ µετανοητε 18.4 Ἱερουσ. 

δά επι ' 
κοδραντην 

απο 66 κατακρινή 69 αποδοις τον εσχατον 
18.9 τοιαυτα 
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Ὁ" γ᾿ κ. ᾿ εν ξ ἣν ὰ 

ο πω Ὧν ὶ ) ἢ 

 χαρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω" ἔχκο- 
“ον αὐτήν" ἵνα τί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; ὃ δὲ 
'',ἀποκριδεὶς λέγει αὐτῷ" κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ 
τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάφω περὶ αὐτὴν καὶ 
βάλω κόπρια, κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ 
᾿ μέλλον" εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν. 
ἶ Ἣν δὲ διδάσκων ὃν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν 
,. τοῖς σάββασιν. καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα 
᾿ς ἀσϑενείας ἔτη δέκα ὀκτώ, καὶ ἦν συνχύπτουσα 

καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν 
δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ" 
γύναι, ἀπολέλυσαν τῆς ἀσϑενείας σου, ! καὶ ἐπέ- 

''δηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας" καὶ παραχρῆμα ἀνορϑώϑη, 
καὶ ἐδόξαζεν τὸν ϑεόν. ἀποκριδεὶς δὲ ὁ ἀρχι- 
'' συνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐϑερά- 
᾿ς χδυσδεν ὃ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι ἓξ ἡμέραι 
᾿ εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσϑαι" ὃν αὐταῖς οὖν ἐρχό- 
μένοι ϑεραπεύεσϑε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 
᾿ἀπεκρίϑη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν: ὑποκριταί, 
᾿ἕχαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ 
Ἷ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν στο- 
᾿ὰ ες ταύτην δὲ ὑδυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν 

ἔδησεν ὃ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀχτὼ ἔτη, οὐκ 
ἔδει Λλυδῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ 
᾿ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃ- 
. σχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς 
δ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς 
᾿ γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ἔλεγεν οὖν" τίνι ὁμοία 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω 
αὐτήν; ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν 
ο. 

ο 8 κοπρια : Ώ" -{ κοφινον πες 11 Τὺ συγκυπτ. 

19 απολελ. : Ἐ-Γ απο 18 Ἡ ανωρθωδη 16 424 απαγων 

σα, ευρ. : - φερε την αξινην 9 Έτ -- ταυτα λεγων 

 εφωνει" ο εχων ὦτα ακουει» ακουετω 19 -- προσεφ. και 

15 υποχρια . 17 -- ταυτα λεγ. αυτ. 
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Κατα Λουκαν 1818-19, 

11 

19 

19 Μο 17,89. 

14 Ἐχ 90.09. 
Ῥέ 5,18, 

15 14,6. 

16 19,9. Αοὶ 8,95. 

17 

18-21: 
18 Μί 19.91--58δ. 

Μο 4,80--82, 

19 Όπ 49.18. 
Ἐπ 17,28; 81,6. 



λα  ϱν ϱ κι κα. 

1990-39, Κατα Λουκαν 

20 

21 

22 

29 
ΜῈ Τ,18.14. 94. 

Ῥὴ 8,12. 
1 Ὁ 6,19. 

Μι 96,11.19. 96 

Μι 7,59.58, 26 

Ῥ 6,9. 27 

ἄνϑοωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν 
καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατεοσχήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. Καὶ πάλιν 
εἶπεν: τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ; 
ὁμοίᾳ ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκουψεν εἰς 
ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώϑη ὅλον. να 

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας ὃι- 
ὁάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα.. 
Εΐπεν δέ τις αὐτῷ" κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι; 
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς" | ἀγωνίζεσϑε εἰσεχϑεῖν διὰ 
τῆς στενῆς ϑύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητή- 
σουσιν εἰσελϑεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. ἀφ᾽ οὗ ἂν 
ἐγερϑῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν ϑύραν, 
καὶ ἄρξησϑε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν ϑύραν 
λέγοντες" κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν: καὶ ἀποκριδεὶς 
ἐρεῖ, ὑμῖν" οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόϑεν ἐστέ. τότε ἄρξεσϑε 
λέγειν" ἐφάγομεῦ- ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ 
ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας" Ἰ καὶ ἐρεῖ" λέγω 
ὑμῖν, οὐκ οἶδα πόϑεν ἐστέ: ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ 

99.99: 98 
Μι 68.11.19. 

ΜΙ 1,11. 
15 49,19: 69,19. 

Ῥα 107,8. 29 
14116. 

Με 19,80. 90 

91 

92 

πάντες ἐργάται ἀδικίας. ἐχεῖ ἔσται ὁ χλαυϑιμὸς 
καὶ ὃ βουγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψεσὺε Ἀβραὰμ, 
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους 
ἔξω. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ 
[ἀπὸ] βοροᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνακλινδήσονται ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τοῦ Φεοῦ. καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οὗ 
ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτον οἳ ἔσονται 
ἔσχατοι. Ἂν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσήλδάν τινες 
Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ" ἔξελϑε καὶ πορεύου. 
ἐντεῦϑεν, ὅτι Ἡρῴδης ϑέλει σε ἀποκτεῖναι. καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς" πορευϑέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι 

34 Ἡ ισχυσουσιν, 96 Ὦ αοξησϑε 97 Ἡ κ. ερθει λεγων Ν 
Ὁμιν Ουκ | οιδα : ΤῚ υμας 96 ὅξ οφησὺε 399 [απο] : - 

19 δενδρον µεγα 934 πυλης 988 κυριε κυριε 396 Λε. : 
Ἔ κυοιε 97 ουδεποτε ειδον υμας 81 ημερα 
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Κατα Άουκαν 13,38-.-14.9. 

ταύτῃ" ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀπο- 
τελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 
πλὴν δεῖ µε σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ 88 

. πορεύεσδαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπο- 
λέσδαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, 84 πο) 
ἣ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ Λλιδοβολοῦσα 
τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠϑέλησα 
ἐπισυνάξαι τὰ τέχνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν 
ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠϑελή- 
σατε. ! ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω [δὲ] 8ὅ δὲ ο ΤΉΝ 
᾽ὁμῖν, οὐ μὴ ἴδητέ µε ἕως [ἥξει ὅτε] εἴπητε: Ἴ18,96. 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν 14 9,6--11; 11,57. 
τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν 
ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν. 
καὶ ἰδοὺ ἄνὑδρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσῦεν 9 

σ 

αὐτοῦ. καὶ ἀποκριδεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς 8 
νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων" ἔξεστιν τῷ σαβ- 
βάτῳ ὑδεραπεῦσαι ἢ οὔ; ! οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ 4 
ἐπιλαθόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. καὶ ὅ 185, ΜΕΙΦΗΗ, 

᾿ς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν: τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς 
φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐϑέως ἀνασπάσει αὐτὸν 
ὄν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀντα- 6 

᾿ σοχριϑῆναι πρὸς ταῦτα. Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς 7 με 98,6. 
κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρὠτο- 
κλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς" ! ὅταν 8 Ῥεν 936,6, 
κληδϑῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιὺῇς εἰς 
τὴν πρωτολλισίαν, μὴ ποτε ἐντιμότερός σου ἢ 
κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐλϑὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν 9 

αν 84 Τ' ορνιξ δδ [δὲ] : Ἡ--Ἑ | ου: Τ' ρὲ οτι | [ήῆξει 
οτε] : Τ--Ἡ 14,1 Ἡ [των] φαρισ. δ και 19 : Ἐ-- απο- 
κρυϑεις | υἱος : ἢ ονος εἰ προβατον 

88 αποτελουµαι υἱ επιτελω δ8δ ὑμῶν ερήµος 14,6 οι 
δε ουκ απεκριδησαν δ εντιμ. σου Ίδει 
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σέ κ οι ώς νο αλ νε ο ὁ σσ “Ὁ 
αν. “: ᾿Ξ τα 

τς Ἵάμο--ι, Κατα Λουκαν. 

καλέσας ἐρεῖ σοι δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε 
ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 

10 ἀλλ᾽. ὅταν κληϑῇς, πορευϑεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν 
ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλϑῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ 
σου" φίλε, προσανάβηϑι ἀνώτερον" τότε ἔσται, σοι. 

3 δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειµένων σοι. 
1814, ΜΙ25,15. 11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωὺδήσεται, καὶ ὃ 

19 ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωϑήσεται. Ἔλεγεν δὲ καὶ 
τῷ κεκληκότι αὐτόν" ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, 
μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς 

σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλου- 
σίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ 

ϱι 149. 18 γένηται ἀνταπόδομά σοι. ἀλλ᾽ ὅταν ποιῇς δοχήν, 
ὔ 6ο, 14 κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς" καὶ 

μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι" 
ἀνταποδοδήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν 

18,39, 16 δικαίων. Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειµένων 
ταῦτα εἶπεν αὐτῷ" μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον 

ο 16-24: ᾿ τν : Ν ᾿ νο ἄμε ξ 
Νι 55,5». 10,16 ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ: ἄν- 

| ὑρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν. 
΄ Ν 3 , Ν - 3 τὸς “ ν. 

17 πολλούς, καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ 
ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκληµένοις' ἔρχεσὺε, 

18 ὅτι ἤδη ἔτοιμά ἐστιν. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς 

πάντες παραιτεῖσδαι. ὃ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ" 
ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελδὼν ἰδεῖν - 

19 αὐτόν" ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. καὶ ἕτερος 
εἶπεν" ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι. 

 δοχιμάσαν αὐτά: ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 
{κ 78.20 καὶ ἕτερος εἶπεν" γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 

21 οὐ δύναμαν ἐλϑεῖν. καὶ παραγενόμενος ὃ δοῦλος 
ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισϑεὶς 

18 Ἢ οταν δοχὴν ποίης [ Τ' αναπηοους ,͵ὲ 31 14 γαρ -- 
Ώ δὲ 17 Ἡ κεκληµενοις ερχεσδαι | ἩΤΈ εισιν 

15 αριστον 17 Ίδη : -- παντα 18 ερωτω οἷα : διο κ 
ου δυναμαι ελϑειν 90 ελαβο»ν, διο 
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ὁ ολιάς εἶπεν τῷ. δούλῳ αὐτοῦ" ἔξελὺε 
“ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, 
καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς 
καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὦδε. καὶ εἶπεν ὃ δοῦλος" 

ἰ Κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 
- καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον" ἔξελδε εἰς 
Ἐς τὰς ὁδοὺς καὶ φορα} “μοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελὺεῖν, 
᾿- 3 ἵνα γεμισὺῇ µου ὃ οἶκος" λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
Ἂ ̓ οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων τῶν χεκλημένων γεύ- 
᾿ σεταί µου τοῦ δείπνου. 
ο ᾿Ζυνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ 
στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς" εἴ τις ἔρχεται πρός 
με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μη- 

ο “τέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς 
τς ἀδελφοὺς. καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ἑαυτοῦ 

αρυχήν, οὐ δύναται εἶναί µου μαϑητής. ὅστις οὐ 
ἐν Ε αι τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω 

τᾷ μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαϑητής. Τές γὰρ ἐξ 
ὑμῶν δέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον 
᾿καδίσας Ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρ- 
 τισμόν; ἵνα μή ποτε ϑέντος αὐτοῦ Ψδεμέλιον καὶ 
μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ Ψεωροῦντες 
ρα αὐτῷ ἐμπαίζειν | λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ 
"ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκ- 

ελέσαι. Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ 
συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καϑίσας πρῶτον βου- 

᾿ς λεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑσπαν- 
τῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 

Ε΄ εὖ δὲ µήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσρείαν 
ε “ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. οὕτως οὖν 
πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ 

ΤΠ 26 αὐτου : Ἡ εαυτου | τει Τ ὃδὲ | Ἡ τὴν ψυχ. ξαυτ. 
31 Ἡ συνβαλ. 823 τα προς : 9} προς Ὦ εις υἱ τα προς 

δε το 21 ενεγκε 94 -- πολλοι γαρ εισι» κλήητοι ολιγοι. δὲ 

΄εκλεκτοιυ 37 -- Ύοι 39 ισχυση οικοδοµησαι και 81 ουχι : 
ουκ ευθεως 

Κατα, ορια “4 199---88, 

25 

20 

υχι 

25 

29 

92 

99 

26.27: 
Μ 10.01.08. 

ϱε 38,0.10. 
18,29.80. 

0,38. 



14,54--ὀ|[ὅ,..2, Κατα Λουκαν 

ΜῈ ὅ,18. 84 ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαϑητής. Καλὸν 
Μο Ἂ ὅ0. 

οὖν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανϑῇ, ἐν 
85 τίνι ἀρτυϑήσεται; οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς ποπρίαν. 

εὔδετόν ἐστιν: ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὃ ἔχων ὦτα 
ἀκούειν ἀκουέτω. 

105 ὮἮμσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι, 
ὅδο, 9 καὶ οὗ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. καὶ διεγόγγυζον 

οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι 
οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσδίει αὐ- 

8 τοῖς. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην 
πιο. 4 λέγων" τίς ἄνϑρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρό- 

3 ττ . 

Ἡρ 84πιπ6,.  βατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ὃν οὐ καταλείπει. 
ο. τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται 

ὅ ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; καὶ εἐρὼν ἐπι- 
6 τέϑησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, καὶ ἐλϑὼν 

εἰς τὸν οἶκον συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γεί- 
τονας, λέγων αὐτοῖς" συνχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον 

7 τὸ πρόβατόν µου τὸ ἀπολωλός. λέγω ὑμῖν ὅτι. 
οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ. 
μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες 

'8 οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς 
ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ 
ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ 

9 ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ; καὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ 
τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα" συνχάρητέ μοι, 

Ἑ ὅπ0. 10 ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. οὕτως, λέγω 
ὑμῖν, γίνεταν χαρὰ δνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ 

11 ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. Ηἶπεν δέ" 
19 ἄνδρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. καὶ εἶπεν ὃ νεώ- - 

τερος αὐτῶν τῷ πατρί πάτερ, δός μοι τὸ ἐπι- 
βάλλον µέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς 

84 Τ' αλα δὶξ 106,6.9 Ἡ, συγκαλ. οἱ συγχαο. 39 ο δε: 
Τ' και 

156,1 -- οι 90 4ος εξει . . . κ. απολεση ... οὐκ αφιήσι 
εν. και απελδων το απολώλος ζητει 
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ἜΝΙ ο. Κατα Λουχαν 1618-96. 

“τὸν βίον. καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν 18 Ρον 59,8, 
πάντα ὃ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώρων 
μακράν, καὶ ἐχεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 
ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα 

ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, 
χαὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσϑαι. καὶ πορευϑεὶς 
ἐχολλήϑη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χῶρας ἐκείνης, καὶ 

ἔπεμιμεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσχειν 
χοίρους" καὶ ἐπεϑύμει χορτασϑῆναι ἐκ τῶν κε- 

 ρατίων ὧν ἤσϑιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου 
αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλϑὼν ἔφη" πόσοι μίσϑιοι 
τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ 

ο λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς 
τὸν πατέρα µου καὶ ἐοῶ αὐτῷ: πάτερ, ἥμαρτον 

εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐχέτι εἰμὶ 
ς ἄξιος κληϑῆναι υἱός σου" ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν 
᾿ μισϑίων σου. καὶ ἀναστὰς ἦλϑεν πρὸς τὸν πατέρα 
αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν 

αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσϑη, καὶ 
δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ 

κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱός" πάτερ, 
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐχέτι 

 δἰμὶ ἄξιος κληϑῆναιν υἱός σου. εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ 
πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ: ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν 
τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον 

αἷς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 
χαὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ϑύσατε, καὶ 
φαγόντες εὐφρανὺῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου 

ψεχρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέϑη. 
καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσῦδαι. ! ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 

τ, 18 ΠΡ απαντα 16 χορτασδηναι : -[ὩΓΕ Τ' γεµισαι την 
 κοιλιαν αυτου | εκ: Τὶ απο 17 Ἡ πεοισσευονται 390 αυτου 
"19: Ἡ εαυτου 21 Ἡ ο υιος αὐτῶ | Άπ Ἡ-]- [ποιησον µε 
ὡς ενα τῶν µισδιων σου] 99 1 - ταχυ 94 Ὦ εζησεν 

18 εαυτου τον βιον 390 ενεπεσεν 98 ενεγκατε 34 και 
-αοτι ευρεδη 
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15μ6--160. Κατα Λουχαν 

ὃ πρεσβύτερος ἓν ἀγοῷ' καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν" 
ὁ6 τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε ν συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσ- 

καλεσάμνενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνϑάνετο τί ἂν ἢ 
ϱΤ εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σοῦ 

“τη χδι, καὶ λες, ὃ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν 
9.98 σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσδη 

δὲ καὶ οὐκ ἤϑελεν εἰσελϑεῖν" ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ 
9 ἐξελϑὼν παρεκάλει, αὐτόν. ὃ δὲ ἀποκριδεὶς απ 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ: ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι 
καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλϑον, καὶ ἐμοὶ 
οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου 

80 εὐφρανὺῶ": ὅτε δὲ ὃ υἱός σου οὗτος ὃ καταφαγών 
σου τὸν βίον μετὰ ποονῶν ἤἦχϑεν, ἔδυσας αὐτῷ 

511410. 81 τὸν σιτευτὸν μόσχον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" τέκνον, 
σὺ πάντοτε μετ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά 
ἐστιν: εὐφρανὺῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ 
ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἅπο- 
λωλὼς καὶ εὑρέδη. ον 

10 ἜἼθλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαϑητάς: ἄνδρωπός 
τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος 
διεβλήδη αὐτῷ ὡς διασκορπίξων τὰ ὑπάρχοντα 

2 αὐτοῦ. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ" τί τοῦτο 
ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἴκο- 

9 νομίας σου" οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. εἶσεν 
δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος" τί ποιήσω, ὅτι ὃ κύριός 
μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰχονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν ᾿ 

4 οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. ἔγνων τί ποιήσω, : 
το ἕνα ὅταν μετασταδῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί - 

ὅ με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. καὶ προσκαλεσάµενος : 
ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ 
ἔλεγεν τῷ πρώτῳ: πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ δα 

ο νο) 

ον ες 

96 Τπ αν 99 Ἱ-- αυτου Ι ἢ ἐρίφιον 80 πορνων : Ἡ. 
[ΕΒ] ΡΥ των 83 και απολ. : 1-π-- καὶ 16,5 Ἡ χρεοφιλετων. 

96 ελὺδων δὲ καὶ εγγισας 96 δελει τουτο ειναι 99 εριφ.. Ἵ 
εξ αἰγῶν | αριστησω 80 τῶ δε Όιω σ. τω παταφώ νὰ 
παντα μετὰ τῶν απ. καὶ ελδοντι 81 -- τεχνον 
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Κατα Λουκαν. 10,86---18, 

Τὸ δὲ εἶπεν" ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. ὁ δὲ εἶπεν 8 
αὐτῷ" δέξαί σου τὰ γράμματα καὶ καϑίσας ταχέως 
γράψον πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν: σὺ δὲ 7 
"πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν: ἑκατὸν όρους σίτου. 

᾿ λέγει αὐτῷ" δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον 
ον τ᾿ δγδοήκοντα: καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον 8 Ἑδ,9. 1 ΤῊ δ,5, 
᾿ τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν" ὅτι οἱ υἱοὶ 
τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς 
τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. Καὶ 9. τμ, 

ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ | ο αθι, 
''.μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται 
ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. ὃ «πιστὸς ἐν 10 19,11. 
ἐλαχίστῳ καὶ ὃν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὃ ἐν 
ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. εἶ 11 

οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσϑε, 
τὸ ἀληϑινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; καὶ εἰ ἐν τῷ 19 

ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσϑε, τὸ ὑμέτερον τίς 
δώσειν ὑμῖν; Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις 18 μι 6,54. 
δουλεύειν: ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 

᾿ς ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνϑέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου κατα- 
φρονήσει. οὐ δύνασϑε ϑεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

ν κουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι 14 Μι 58,.4. 
ιό ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. καὶ εἶπεν 16 18)9..14. 

᾿ς αὐτοῖς" ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον Ῥε αλ 
ἆ τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ ϑεὸς γινώσκει τὰς καρδίας Τὴ 21511) 

Ε΄ 
καὶ ὑμῶν": ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα 

ο ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται 16 Μι 119.18. 
μέχρι Ἰωάννου, ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ 

| ᾿εὐαγγελίξεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. εὖκο- 17 Μι ὅ,18, 
᾿ -φῴώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελ- 
Υ ἡἁεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. ΠΙἊᾶς ὃ 18 μι ὕ,88; 19,9. 
 , - 
Σ 

ο΄ 6 Ἡ γραφον ταχεως 19 ὄξ ἠμετερον | Ὦ υμιν δῶῷσει 
17 Ἡ µ. κερδῶν Ἡ κερεαν µ. 

: :6 καδους εἰ καβους | -- καϑ. ταχ. 8 οτι 20 : διο εγω 
ἳ ο ὁμιν 9 του αδικου µαμ. {| εκλίειπητε | σκην, αυτων 
3 ΜΕΤ: δμον 
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3 .Ρ. 

1619-00. ΚἊάατα Λουκαν 

ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν 
μοιχεύει, καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν 

19 μοιχεύει. Ἄνϑρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ 
ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος 

90 καὺ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ὀνόματι 
«άξαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἰλκω- 

Μι 16.951. 21 μένος καὶ ἐπυϑυμῶν χορτασὺῆναι ἀπὸ τῶν πι- 
πτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου: ἀλλὰ 
καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 

92 ἐγένετο δὲ ἀποϑανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχϑῆναι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμν" 

285 ἀπέϑανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν 
τῷ ἅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων 
ἂν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μαχρόϑεν καὶ 

απο 

94 Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φω- - 
νήσας εἶπεν: πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν µε καὶ 
πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου 
αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταφύξῃ τὴν γλῶσσάν µου, ὅτι 

οὔ ὀδυνῶμαι ὃν τῇ φλογὶ ταύτῃ. εἶπεν δὲ Ἀβραάμ" 
τέκνον, μνήσϑητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαὺδά σου ἐν 
τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά" νῦν 

96 δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. καὶ ἐν 
πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα 
ἐστήρικται, ὅπως οἱ ϑέλοντες διαβῆναι ἔνϑεν πρὸς 
ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ [οἱ] ἐκεῖϑεν πρὸς ἡμᾶς 

27 διαπερῶσιν. εἶπεν δέ" ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα 
πέµφῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου" 

28 | ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς: ὅπως διαμαρτύρηται 
αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλϑωσιν εἰς τὸν τόπον 

51 916. 99 τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει δὲ Ἀβραάμ' ἔχουσι 

99.98 και εταφη. κ. εν τ. α. επαρ. : π' καὶ ετ. εν τω αδη. 
επαρας 86 [οι : Τ- η 397 Ἐ ουν σε 

18 -- απο ανδρ. 19 ΤΥ ειπεν δε καὶ ετεραν παραβολην 
Ι πλουσ. : -ἵ- οἱ ποπιθη Ῥ[ῆίποθβ 351 των : ῬΓ των 

φιχ(υ)ων | ελειχον (απ-, περι-) 38 ἢπ -᾿ αναπαυοµενον 
ὃ ὠδε:ο δε 96 ὧδε ὁδιαπερασαι 97 πατερ Αβρααμ 
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ἣν 

ΝΎ ΣΕΥ ὙΣΡΥ ΠΥ ΤΥ δ ΝΎ μ ” ̓ ν ἣν κ ς, . ἣ 

Μωῦσέα καὶ τοὺς προφήτας" ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 
ὁ δὲ εἶπεν: οὐχί, πάτερ Ἀβθραάμ, ἀλλ᾽ ἐάν τις 80 
ἀπὸ νεκρῶν πορευϑῇ πρὸς αὐτούς, µετανοήσουσιν. 
Ιεἶπεν δὲ αὐτῷ": εἰ Μωῦσέως καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκοῶν ἀναστῇ 
πεισὺήσονται. 

Κατα Λουχαν 10,80---17,10, 

91 

Πϊΐπεν δὲ πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ" ἀνένδεκ-1τ 
τόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἑλὺδεῖν, πλὴν οὐαὶ 
δι᾿ οὗ ἔρχεται" λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίϑος μυλικὸς 
περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔροιπται 
εἰς τὴν Νάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν 
τούτων ἕνα. | προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ὃ 

ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, 
ἄφες αὐτῷ. καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρ- 
τήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων" 
"μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. Καὶ εἶπαν οἱ ἀπό- 
στολοι τῷ κυρίφ' πρόσὺες ἡμῖν πίστιν. εἶπεν 
δὲ ὃ κύριος" εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ" ἐκριζώδητι καὶ 
φυτεύὺητι ὃν τῇ ὑαλάσσῃ' καὶ ὑπήκουσεν ἂν 
ὑμῖν. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα 
ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελὺδόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ 
αὐτῷ: εὐδέως παρελδὼν ἀνάπεσε, ἱ ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ 
αὐτῷ: ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος 
διακόνει μον ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα 
φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ 
ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχϑέντα; οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχϑέντα ὑμῖν, λέγετε 

81 ΤΠ ουδε 17,1 πλην ουαι: Τ' ουαι δε 6 Ἡ [ταυτη] 
7 ΤΠ αναπεσε; ; 

81 αναστη και απελδη προς αυτους πιστευσουσν 17,3 
συνφερει | µυλος ονικος 4 -- προς σε | ἄἆφες  ειχετε 
| αν ιό : -- τω ορει τουτω" µεταβα εντευδεν εκει και μµετέ- 
βαινεν" και | -- εκριζ. και | µεταφυτευδητι εις την ὃδαλασσαν 
7 μὴ ερθει 8 -- ουχι 9 Ἠπ - ου δοκω 10 ποίησ. οσα 
λεγῶω υμιν 
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“Ἰὼ Ἢ μου ο ο πὰ τ Άν 
᾿ς κ. αν ᾿ξῷ ΤΣ ΣΝ ν κο η) ον. τ Ξ: τὸ τ Ἔν ΣΑΣ ΟΣ ἃ 

17,11--.94. κάτα [Λου ΠΣ 

ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι 
πειοιήκαιιεν. Ξ 

9,61; 19059. 11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσδαι εἰς Ἱερουσαλήμ, 
καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας καὶ Γαλι-. 

Τν 184.16. 19 λαίας. καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην 
ος ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν 

18 πόρρωϑεν, ! καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες: Ἰησοῦ 
δα, Των 18,40, 14 ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς' 14.9.8. , 3 ε ῃ “ὦ 9 - ᾿ ᾿ πορευδέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ 

16 ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαδαρίσθησαν. εἷς 
δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάδη, ὑπέστρεψεν μετὰ 

16 φωνῆς μεγάλης δοξάξων τὸν ϑεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν 

ἘΝ : 17 αὐτῷ" καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριδεὶς δὲ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν: οὐχ οἱ δέκα ἐκαδαρίσθησαν; οἱ [δὲ] 

18 ἐννέα ποῦ; οὐχ εδρέδησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι 
τῦ0. 19 δόξαν τῷ δεῷ εἰ μὴ ὃ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν 

: αὐτῷ: ἀναστὰς πορεύου" ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 
7 18,86; 5,8. 90 Ἰπερωτηδεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε 

ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ, ἀπεκρίδη αὐτοῖς 
καὶ εἶπεν: οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ μετὰ 

τα τὸ. 91 παρατηρήσεως, ' οὐδὲ ἐροῦσιν: ἰδοὺ ὧδε ἤ: ἐκεῖ: 
ι 1361 12/56, 

ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. 
2» Ηἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαϑητάς" ἐλεύσονται ἡμέραι 

ὅτε ἐπιδυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ 
508.98 ἀνδρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσϑε. καὶ ἐροῦσιν 

ὑμῖν" ἰδοὺ ἐκεῖ, ἰδοὺ ὧδε. μὴ ἀπέλϑητε μηδὲ 
Μι 94961. 94 διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἢ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ 

11 Γαλιλαιας : ἈΓΕ οὐ σου ῖομο 19 ἈΤ' υπηντησαν | 
Ἡ-- αυτω | δε ανεστησαν 16 Τ' Σαμαριτης 17 Τ' ουχι 
| [δὲ] : Ἡ--Τ 28 ιδου 20: δε ρι ἤ | Ἡ [απελδητε μηδε] 

15 και εκραξαν φωνη µεγαλη 14 αυτοις : -{- τεδερα- 
πευσὺδε 1ὅ εκαδαρισδη 16 εξ αὐτῶν ουδεις ευρεδη - 
υποστρεφων ος δώσει δοξαν 91 εχει : -ἰ- μὴ πιστευσητε 
29 μερῶν : -Ἐ τουτων 394 αστραπτει ς 
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κ. 

- 

Χρι 

Γι 

ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὃ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως 

Κατα Λουκαν 17,25---18,9, 

- τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, 
οὕτως ἔσται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

᾿ναὐτοῦ. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παϑεῖν καὶ 98 05. 
ἀποδοκιμασὺῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. καὶ 96 μι 94,51--89, 

οκαϑὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται 
καὶ ὃν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου" 

ἤσϑιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχοι ἧς 91 ἂν τι,τ--58. 
ἡμέρας εἰσῆλὺεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἤλϑεν 
ὁ χαταχλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. ὁμοίως 38 απ 18,50 

χκαϑὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ' ἤσϑιον, 
ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν" 
ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἑξῆλδεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν 99 αν 19155190. 
πῦρ καὶ δεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἢ ἡμέρᾳ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώ- 80 
που ἀποκαλύπτεται. ἂν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται 81 ΜΕ Σέτ. 

ἀπ 19,96, 

μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. μνημονεύετε τῆς 85 
γυναικὸς Λώτ. ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 88 9.1. 
περιποιήσασῦὺαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἂν ἀπο- 
λέσει, ἑωογονήσει αὐτήν. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ 94 
νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παρα- 
λημφϑήσεται καὶ ὃ ἕτερος ἀφεϑήσεται" ἔσονται 86 Μι 510.41. 

δύο ἀλήϑουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἣ μία σαραλημφ- 
ϑήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεϑήσεται. καὶ ἀποκριδέντες 87 5ου 89,20. 
λέγουσιν αὐτῷ" ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Μεώλον 

ο ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχϑήσονται. 
Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν] ὃ πιο». 

, , 2 ι ἢ 4 3 - οι 4.9. πάντοτε προσεύχεσδαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐνκακεῖν, την ιτ, 
ο α λέγων: κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν δεὸν μὴ 5 

94 20-- εν τη ημ. αυτου 97.99 ὮΤ απαντας 88 αν! 
ΤΠ εαν | Βὰ απολεση 84 Η [μιας] | Β (Τ1) --ο 109 

97 εγενετο δ0 εν τη ἡμ. του υιου τ. α. η αποκαλυφδη 
89 Λωὺ' 88 δεληση ζώογονήσαι τ. ψ. α. 84 αφιεται 
36 δυο εν αγρω" εις παραληφὑησεται και ο ετερος αφεδησεται 
18.1 -- αυτους 

208 



18,8---14, Κατα Λουχαν 

8 φοβούμενος καὶ ἄνϑρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. χήρα 
δὲ ἣν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν. 
λέγουσα" ἐχδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 

4 Ἱκαὶ οὐκ ἤϑελεν ἐπὶ χρόνον" μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν 
ἐν ἑαυτῷ' εἰ καὶ τὸν ϑεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄν- 

11.1.8, δ ὄρωπον ἐντρέπομαι, διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον 
τὴν χήραν ταύτην ἐχδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς 

6 τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. Εἶπεν δὲ ὁ κύριος" 
1 ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει" ὃ δὲ ϑεὸς 

οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐχλεχτῶν αὐτοῦ 
τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακρο- 

8 ϑυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς; λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐχ- 
δίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνδρώπου 
ἐλδὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

9 Ηἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιϑότας 
ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἑξουδενοῦντας 

4 3 ν᾿ 4 πῆς 4 , 3 10 τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην. ᾿Ανϑρωποι 
δύῃ ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασδαι, εἷς 

15 ὅ8,5.8, 11 Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος 
11 σταδεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο’ ὃ δεός, 

εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 
ἀνὑρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς 

Μι 38,»8.19 οὗτος ὁ τελώνης' νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, 
Ρ5 515. 18 ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. ὁ δὲ τελώνης 

μακρόϑεν ἑστὼς οὐκ ἤϑελεν οὐδὲ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτεν τὸ 
στῆϑος αὐτοῦ λέγων" ὁ ϑεός, ἱλάσϑητέ μοι τῷ 

"11. ΜΈ88,15, 14 ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιω- 
μένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον" ὅτι πᾶς 

4 Τ' μετα δε ταυτα 10 εἷς : ἩΤ ϱγ ο 11 Ὦ προς 
ἑαυτ. ταυτ. Τ-- προ. εαυτ. Ι ὡσπερ: Ὦ ὡς 18 αυτου : 
Ἡ εαυτου 14 παρ εχεινον : Τ' η γαρ εκεινος 

4 χοον. τινα | ηλϑεν εις εαυτον και Λεγει ὅ απελδων 
εκδικήσω 7 μακοοδυμων 9 - την παραβ. τ. 11 καὺ 
(οἱ προς) εαυτον σταὺ. 14 μαλλον παρ 
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Κατα Λουκαν 18/15--98, 

ὁὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωὺδήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν 
αὐτὸν ὑψωψήσεται. 

ΠΙροσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν 16 ανά. 
ἅπτηται" ἰδόντες δὲ οἱ μαϑηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. Μο 1918-16. 
ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων: ἄφετε 16 
τὰ παιδία ἔρχεσϑαν πρός μὲ καὶ ιὴ κωλύετε 
αὐτά: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
ὼεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν 17 μι 18,8. 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλϑῃ 
εἰς αὐτήν. 

Καὶ ἐπηοώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων" διδά- 18 ποιο τ 
σχαλὲ ἀγωϑέ, τί πονήσας ζωὴν αἰώνιον κληοονο- ἴα 1011-50. 
μήσῶ; εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" τί µε λέγεις 19 
ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑὸς εἰ μὴ εἷς [Ὁ] ϑεός. τὰς 90 Ὡς 50µ15--16. 
ἐντολὰς οἶδας" μὴ μοιχεύσης, μὴ φονεύσης, μὴ τ 
αλέψης, μὴ ψευδομαρτυρήσης, τίμα τὸν πατέρα σου 
καὶ τὴν μητέρα. ὁ δὲ εἶπεν: ταῦτα πάντα ἐφύ- 21 

᾿λαξὰα ἐκ νεότητος. ἀχούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 99 κι 6,50. 
αὐτῷ" ἔτι ἕν σοι λείπειν" πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον 
καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν [τοῖς] 

οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούϑει μοι. ὃ δὲ ἀκούσας 98 
ταῦτα περίλυπος ἐγενήϑη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" πῶς δυσκόλως οἱ 94 
τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ 
εἰσπορεύονται: εὐκοπώτερον γάρ ἔστιν κάμηλον 96 
διὰ τρήματος βελόνης εἰσελὺεῖν ἢ πλούσιον εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. εἶπαν δὲ οἱ 96 
ἀκούσαντες" καὶ τίς δύναται σωϑῆναι; ὃ δὲ εἶπεν" 917 
τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνϑρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ 
ἁεῷ ἐστιν. Πῖπεν δὲ ὃ ΙΠέτρος' ἰδοὺ ἡμεῖς 28 : 

16 Ἡ [αυτα] 19 Ἱ-- [ο] 90 αητερα : ἜἘ-ι- σου 
29 [τοις] : ΒΗ -Ἰ' 34 Ἡ [ὁ] 1ησ. 96 Τὸ ειπον 96 Τ.---ο 

16 τα βρεφ. : παιδια 90 ου µοιχευσεις οἷο 99 δος 
94 ]ησ. : -ἵ- περιλυπον γενοµενον 95 τρυπηµατος ουἱ 

Ο τρυµαλιας | οαφιδος | διελδειν 
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Ἂν" 

καὶ - 18,9... 483, ὈῳὡΚατα Λου 

29 ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουϑήσαμέν σοι. ὃ δὲ εἶπεν -- 
αὐτοῖς: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς 
ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ 

80 τέκνα εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, ὃς οὐχὶ μὴ -- 
ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ὃν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ 
ὃν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. πεῖν, 

81-34: 81 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὖ 
ΔΙ 30,17--19. , 5 ᾿ 3 , 5 ς , Δ Μο 10),85- 8, τούς" ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελε- 
δρ σϑήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν 

82 τῷ υἱῷ τοῦ ἀνϑρώπου: παραδοϑήσεται γὰρ τοῖς 
ἔψνεσιν καὶ ἐμπαιχδήσεται καὶ ὑβοισϑήσεται καὶ 

98 ἐμπτυσϑήσεταϊ,. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν 
Μο 9,02, 84 αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. καὶ 

αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα 
τοῦτο κεκουμµένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον 
τὰ λεγόμενα. ἢ ἜΣ Ε- 

9565-48: 5 ’ νι ΤΑ ον , 5 ,Ὶ Ψ ς 5 3 ΕἾ » τος, 36 Ἠγένετο δὲ ἐν "τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱερειχὼ Σ 
Μο 10,46-ὃδ,.. τυφλός τις ἐκάϑητο παρὰ τὴν. ὁδὸν. ἐπαιτῶν. Σ΄ 

86 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνδάνετο τί 
87 εἴη τοῦτο. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὃ 
88 Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησεν λέγων" Ἰησοῦ 
89 υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν µε. καὶ οἱ προάγοντες ἔπε- 

δι ο φίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ" αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον 
40 ἔκραζεν: υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. σταϑεὶς δὲ ὃ 

Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχϑῆναν πρὸς αὐτόν. 
Α1 ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν" τί σου 

ὑέλεις ποιήσω; ὃ δὲ εἶπεν" κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 
1,10, 42. αἱ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" ἀνάβλεψον: ἡ πίστις 

48 σου σέσωκέν σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ 
ἠκολούδει αὐτῷ δοξάζων τὸν ϑεόν. καὶ πᾶς ὃ 
λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἷνον τῷ ὥϑξεῷ. - 

89 Τ-- οτι | Ἡ οὐδεὶς ἔστιν 80 26 λαβὴ | πολλάπλ.: Ὁ 
-ἰ επτασλασιονα | 85 ᾿ Περιχω 86 τι : Ὁ- αν 40 Ἡ-ο --- 
--- - - - ο 

39 τεχνα : - εν τῶ χαίρω τουτῶῷ 81 περι του υἱοῦ τα 
89 -- και υβρισὺ. 87 Ναζαρηνος 89 - πολλω 48 δοξαν. 
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ἀνὴρ ὀνόματι χαλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἣν 

᾿ς τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐχ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ 
προς ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν 

π΄ εἰς τὸ ἔμπροσῦεν ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν, ἵνα ἴδῃ 
[ο ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσδαι. καὶ ὡς 
᾿ς ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
᾿ πρὸς αὐτόν: Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηϑι" σήμερον 
ο΄ γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε μεῖναι. καὶ σπεύσας 
᾿ς χατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες 

πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ 
᾿ ἀνδρὶ εἰσῆλϑεν καταλῦσαι. σταϑεὶς δὲ Ζακχαῖος 
: Ὁ εἶπεν πρὸς τὸν κύριον: ἰδοὺ τὰ ἡμίσειά µου τῶν 
έ ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ 
᾿ς τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι εντ 
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σω- 
“πηρία τῷ οἴχῳ τούτῳ ἐγένετο, καῦότι καὶ αὐτὸς 

υἱὸς Ἀβραάμ [ἐστιν]: ἦλδεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 'ἀν- 
ἠοώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσὺεὶς εἶπεν 
Γ᾿ ἐπσμλόλήν, διὰ τὸ ὀγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ, αὐτὸν 
"καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἣ βασι- 

͵ ο λρία τοῦ ϑεοῦ ἀναφαίνεσδαι; | εἶπεν οὖν. ἄνϑρω- 
Ξ πός τις εὐγενὴς ἐπορεύϑη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν 

ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. καλέσας δὲ 
᾿ς δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, 
οἰ χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς" πραγματεύσασϑε ἐν ᾧ 
'..ἔρχομαν. οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ 
ἀπέστειλαν πρεσβείων ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες" οὐ 

ΣΡ Σ ΖῊΝ ᾿ ΠΡ 9 αυτος 89: ἩΠὴν δ Η [ο] 1ησ., 1 9 
8 Ἡ Ἅμισια | Ἡ [τοις] 9 [εστι] : ἢ" -Ἰ' 18 δὲ αυτους 
ο ρωρίαι 

------- 

τ 9. - καλ. 4 προλαβὼν ὅ και 8γ. εν τω διδοχεσϑαι 
αυτον. ειδεν. χαι | σπευσον 
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μεν ον ον δες ελλ; 

Κατα Λουχκαν. 1911-14, 

 ἀρχιτελώνγης, καὶ αὐτὸς πλούσιος: καὶ ἐζήτει ἰδεῖν ὃ 

η, εἰσελθὼν διήοχετο τὴν ου χώ. [Καὶ ἰδοὺ [9) 9 

- - 

4 

σι 

πι 16, 

δ- Εκδ; 5531. 
Να ὄ,θ.τ., 

ϱ 18,16. 
Αρεδιϑο; 10, 91. 

10 Ἐπ 8416. 
δ; 85 1 ππ 116, 

1-27: 
Τ1 μι 95,14--80, 

94,51. Αο 1,8. 

19 Μο 18,84, 

19 

14  Ἴ πτὴὸ 



Δ ο. το ο πα ΣΧ ον 

τ : ΄ ο ζ 

19/15--99, Κατα Λουκαν. 

16 Ψδέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἐγένετο 
ὃν τῷ ἐπανελὺεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν 
καὶ εἶπεν φωνηϑῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους 
οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγιια- 

16 τεύσαντο. παρεγένετο δὲ ὃ πρῶτος λέγων" κύριε, 
1610, 17 ἣ μνᾶ σου δέκα προροσηογάσατο μνᾶς. καὶ εἶπεν 

αὐτῷ" εὖγε, ἀγαϑὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς 
ἐγένου, ἴσϑι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 

18 καὶ ἠλὺεν ὃ δεύτερος λέγων" ἡ μνᾶ σου, κύριε, 
19 ἐποίησεν πέντε μνᾶς. εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ: καὶ 
90 σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. καὶ ὃ ἕτερος 

ᾖλὺεν λέγων" κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον 
21 ἀποχειμένην ἐν σουδαρίῳ: ἐφοβούμην γάο σε, ὅτι 

ἄνϑοωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔϑηκας, καὶ 
99 ϑερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. λέγει αὐτῷ" ἐκ τοῦ 

στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾖδεις ὅτι 
ἐγὼ ἄνϑροωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔφηκα, 

28 καὶ δερίξων ὃ οὐκ ἔσπειρα; καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς 
μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλϑὼν σὺν 

24 τόχῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶστεν" 
ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα 

26 μνᾶς ἔχοντι. καὶ εἶπαν αὐτῷ: κύριε, ἔχει δέκα 
818. Μὲ 1915. 96 μνᾶς. λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοὺήσεται, 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρὺδήσεται. 
27 πλὴν τοὺς ἐχὑρούς µου τούτους τοὺς ιὴ ϑελή- 

σαντάς µε βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε 
καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἐμπροσῦδέν µου. 

98 Καὶ εἰπὼν ταῦτα. ἐπορεύετο ἔμπροσϑεν ἀἆνα- 
209-88: 29 βαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ ἐγένετο ὡς “ἤγγισεν 

Μο 11,1-:.|10. : 
Φ 15,19--1θ, 

16 Ἔ τις τι διεπραγµατευσατο 17 Ὦ δῦ 9 Η χρίνω] 
Ἡ, εσπειρα" 

18. ο ετερος δλϑων ειπεν 323 αιρω ... Ῥεριζω 384 απ 
αυτ. και απενεγκατε 96 --νοιβ 96 δοὺ. : προστιδεται 
27 Βη -- και τον αχρειον ὃδουλον εκβαλετε εις το σκοτος το 
ἔξωτερον εκει εσται ο κλαυῦμος καὶ ο βρυγμος των οδοντων 
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Κατα Λουκαν 19,30---41, 

εἰς βηϑῳφαγὴ καὶ Βηδανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ 
καλούμενον ἐλαιών, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαϑητῶν 
λέγων: ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ἢ 80 
εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν 
οὐδεὶς πώποτε ἀνϑοώπων ἐκάδισεν, καὶ λύσαντες 
αὐτὸν ἀγάγετε. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ" διὰ τί 81 
λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ἔχει. ἀπελϑόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καϑὼς 89 
εἶπεν αὐτοῖς. λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν 88 
οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς" τί λύετε τὸν πῶλον; 
οἱ δὲ εἶπαν ὅτι ὃ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 84 
χαὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες 8ῦ 
αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν 
Ἰησοῦν. πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ 86 
ἱμάτια αὐτῶν ὃν τῇ ὁδῷ. ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ 87 
ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν 
ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆϑος τῶν μαϑητῶν χαίροντες 
αἰνεῖν τὸν ϑεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν 
εἶδον δυνάμεων, ! λέγοντες" 88 Ρ 118,30, 

ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔχλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν, 

9 ΄ φ 9 ΄ 2,14, 

ευλογημένος ὃ ἐρχόμενος 
βασιλεὺς ὧν ὀνόματι κυρίου" 

ὃν οὐρανῷ εἰρήνη 
καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 

καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν 89 
πρὸς αὐτόν" διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαϑηταῖς 
σου. καὶ ἀποχρυϑεὶς εἶπεν" λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν 40 
οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίδοι κράξουσιν. Καὶ 41 5 Ἐπ 8,11. 

, . 

99 Ἡ Βηθδανιὰ | Ἡ ᾿Ελαιῶν Ἡ ᾿Ελαιών  δ0 λεγων ' Τ 
ειπων 81.84 Τ' "οτι ὁ 86 αυτων : Ἡ εαυτων 88 2 ὁ 

““60χοµ., ο βασ., Ὦ ο βασιλ. (5ἱ6 ΤῈ) υἱ ο ερχ. βασ. (810 Ὦ) 
40 ὅί-- οτι 

99 το ορος τῶν ελ. καλ. 80 -- δεδεµ. 81 -- δια τι 
λυ. 96 αγαγοντες τον πωλον ... ἐπεριφαν ... καὶ δπεβ. 
δ6 -- εν τη οὗ 87 -ἰ φωνὴ µεγ. | παντων ὧν διὸ. γινο- 
μένων 40 σιγησουσιν 
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1949-90. Κατα Λουκαν 

Ὧι 89,59, 49 λέγων ὅτι εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ 
Ἢ 1.88; πρὸς εἰρήνην" νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφϑαλμῶν σου. 

48 ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οὗ 
ἐχϑοοί σου χάρακά σοι καὶ πεοικυκλώσουσίν σε 

516.44 καὶ συνέξουσίν σε πάντοῦεν, καὶ ἐδαφιοῦσίν σε 

45. 48: ΣΑΣ ον : τν ο ον ον ας : 5112-10. ἐπὶ λίϑον ἐν σοί, ἀνϑ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν 
Ἱ 91810. 46 τῆς ἐπισκοσῆς σου. Καὶ εἰσελδὼν εἰς τὸ ἱερὸν 

ΠΟ Ιπ06,7, σε τα. 46 ἤρξατο ἐκράλλειν τοὺς πωλοῦντας, λέγων αὐτοῖς" 
γέγραπται" καὶ ἕσται ὃ οἶκός που οἶκος προσευχῆς" 
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν. 

1.87: 99,00, 47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καϑ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ" 
Φ 18/90. Α οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν 

καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίϑον 

48 ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, καὶ οὐχ εὗρι- 
σχον τὸ τί ποιήσωσιν: ὃ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεχοέ- 
µετο αὐτοῦ ἀκούων. 

μὲ “1, 38..5.90 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος 
Με 1 197 --88, 

ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γοαμματεῖς σὺν 
2 τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν" ἢ 

εἰπὸν ἡμῖν ὃν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς 
8 ἔστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ἀποκοιϑεὶς 

δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς" ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, 
4 καὶ εἴπατέ μοι" "} τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν 
δ ἢ ἐξ ἀνϑρώπων; οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς 
λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν" ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ" διὰ τί 

6 οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; | ἐὰν δὲ εἴπωμεν" ἐξ ἀνϑρώ- 
σῶν, ὁ λαὸς ἅπας καταλυϑάσει ἡμᾶς" πεπεισμένος 

7 γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι. καὶ ἀπεκροί- 

423 Τ καὶ συ καιγε εν τη ἡμ. σου ταυτη | ειρην. : ΤΞ Ε΄ 
σου 48 Ὦ περιβαλουσι 48 Ἡ ηυρισκον | Ἡ εξεκρεµατο 
20,1 Τ' μερες 9 Ἡ ταυτην. 4 Ιωαν. :1 Ὅ ϱν το 

48 βαλουσιν επι σε 44 -- εν σοι 19 | εν ολη σοι | 
εις καιρον επισκ. 48 Βπ -- εν αυτω και αγοραζοντας -- και 
τας τραπεξας των κολλυβιστων εξεχεεν και τας καδεδρας 
τῶν πωλουντων τας περιστερᾶς κατεστρεφεν 
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τ Κατα Δουαν 9048-90. 

ὥησαν μὴ εἰδέναι πόϑεν. καὶ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν 8 

αὐτοῖς" οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα : 
9--1θ: 

τ ἡ Ες Ἔ]οξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν Θ πιο «τὰ 
ης κοῦ ι , 3, ὃς τα : ολη ο” αν Υ̓͂ 

ον παραβολὴν ταύτην. ἄνϑρωπος ἐφύτευσεν ἆμπε- ο 15,1-3. 

λῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε Ὁ ἘΦ οκ 

ος “χρόνους ἱκανούς. καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς 10 5 0 30.10.10. 

᾿ς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ χαρποῦ τοῦ 

᾿ς ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ" οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέ- 

ο στείλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. καὶ προσέϑετο 11 

ἕτερον σέμιναι δοῦλον" οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες 

που “καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν χενόν. καὶ προσ- 12 

᾿ἔϑετο τρίτον πέμψαι" οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματί- 

το τ σαντες ἐξέβαλον. εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἅμπιε- 18 

| ος τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν µου τὸν 

ο΄ ἀγαπητόν" ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται. ἰδόντες 14 

δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ος, 

᾿ λέγοντες" οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" ἀποχτείνωμεν ΄ 

αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. καὶ ἐκ- 15 39 

ιο βαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. ᾿ 

5 τί οὖν πουήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 

ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, 16 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ 

εἶπαν" μὴ γένοιτο. ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν" 11 Ρε 118,59. 

τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο" 

Ἅος λίδον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, : γ 

τ οὗτος ἐγενήδη εἰς κεφαλὴν γωνίας; , ᾿ 

πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίϑον συνϑλασϑή- 18 τς 8,4. 

σεται ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. Καὶ 19 19,48. 

; ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν 

ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφο- 

᾿ ἤϑησαν τὸν λαόν: ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 

εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. Καὶ παρατηρή- 20 μα το | 
Με 1913--11. - 

90 παρατηθησ. : Ἡ' - αποχωρησαντες - οἱ -- οφ 

' 11 και επεµφεν ετερ. δουλ. 19 και τοιτον επεμφεν | 

-εξαπεστειλαν κενον 18 τυχον 
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920,21---86, Κατα 4ουχαν 

11,04. 

26 

27--40: 
Με 29.98.88. 46. υχι 
ΜΟ12.18--27.54, 

απ 88,8. 99 
Ρε 95,6:6. 

29 

90 

91 

92 

99 

σαντες ἀπέστειλαν ἐνκαδέτους ὑποχρινομένους 
ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ 
λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ 
ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
λέγοντες: διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρϑῶς λέγεις 
καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ 
ἐπ᾽ ἀληϑείας τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ διδάσκεις" ἔξεστιν 
ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὖ; κατανοήσας 
δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς" 
Ι δείξατέ μοι δηνάριον" τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπι- 
γραφήν; οἱ δὲ εἵπαν" Καίσαρος. ὃ δὲ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς" τοίνυν ἀπόδοτε τὰ [Καίσαρος Καίσαρι καὶ 
τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσδαι 
τοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ ϑαυμάσαωντες 
ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 

Προσελδόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ 
λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
Ι.λέγοντες" διδάσκαλε, Μωθσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν 
τινος ἀδελφὺς ἀποϑάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος 
ἄτεκνος ἢ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἑπτὰ 
οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν: καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα 
ἀπέϑανεν ἄτεκνος" " καὶ ὁ δεύτερος ἱκαὶ ὃ τρίτος 
ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέ- 
λισον τέκνα καὶ ἀπέϑανον. ὕστερον καὶ ἡ γυνὴ 
ἀπέϑανεν. ἡἣ γυνὴ οὖν ὃν τῇ ἀναστάσει τίνος 
αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 

54 γυναῖκα. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" οἱ υἱοὶ τοῦ 
96 αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, οἱ δὲ 

χαταξιωδέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς 

ο 30 Β, εγκαὺῦ. 96 του 19: Τ αυτου 97 λεγοντ.: Τ 
αντιλεγοντες | Ὦ επηρωτων 84 τουτου : Ἡ]-|- -ἰ γεννώνται 
και γεννωσιν, |- 

90 των λογων | αυτον τῷ ηγεμονι 38 επινους | 
στονηρίιαν 34 το νομίσμια 38 αποϑ. ατεκνος εχων γυν. 
81 - καὶ ο το. ελ. αυτ. | οὐκ αφηκαν 84 γαμουνται 
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Κατα Λουχαν 20,36---921,8, 

ς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 

γαμίζονται" οὐδὲ γὰρ ἀποθδανεῖν ἔτι δύνανται, 961 5 51.3 

ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν ϑεοῦ τῆς ἆνα- 

στάσεως υἱοὶ ὄντες. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, 87 Ὡς 513.6. 

χαὶ Μωῦσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει 

κύριον τὸν ὑεὸν Ἀβραὰμ καὶ ϑεὸν ᾿Ισαῦκ καὶ 

ὑεὸν ᾿Ιαχώβ' δεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ 88 

ζώντων" πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. ἀποκοιὺέντες 89 

δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν" διδάσκαλε, κα- 

λῶς εἶπας. οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν 40 41-44: 

οὐδέν. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς" πῶς λέγουσιν 41 Ὃ ον 

τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν; αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ 42 ν5 110,1. 

λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν" 

εἶπεν χύριος τῷ κυρίῳ µου" χάῦου ἐκ δεξιῶν μου 

ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν 48 

ποδῶν σου. 

ῃ 

μα ο 

ἃ | 

ἊΣ 

ο΄ Δαυεὶδ οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ 44 

ος υἱός ἐστιν; 
ο Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς 4... 5:47: οι 

ο΄ μαϑηταῖς" προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν 46 Μο 19)38--40.. 

᾿ ϑελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ος 

σα ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαδεδρίας "ἘΝ 

ς΄ ὃν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ποωτοκλισίας ὃν τοῖς 

Ἥ δείπνοις, οἳ κατεσϑίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν 41 

ο΄ καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται" οὗτοι λήμ- 

ο ᾿ ο κε Ἄρονται περισσότερον κρίμα. Ἀναβλέψας δὲ}  ι-α. 

εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ ώς 

-.. δῶρα αὐτῶν πλουσίους. εἶδεν δέ τινα χήραν ἃ 

᾿ υσενιχοὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, καὶ εἶπεν" 8. 2Κ 8,5. 

᾿ ἀληϑῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ 

ώς 

πο πι Ὁ ο Φα 

85 Ὦ γαµισκονται 86 οὐδὲ : Τ' ουτε | δυναντ. : Ὦ" 

ς΄ µελλουσιν- 1, καὶ υἱ. εισ. ϑεοῦ : Ώἳ τω ϑεω 4238 κυ- 

Ἱπριος: Ἐτρνο 4 Π' κυριον αυτου ο1.9 Τ δυο λεπτα 

σα ὃ Π η πτωχὴ αυτή 

ο 87 εδηλωσδν 49 ειπεν : λεγει 48 ὑποκατω 47 χηο. 

ος προφ. µ. σπροσευχοµενου οἱ 9 Βπ - ο εστιν κοδραντης 
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Κατα Λουκαν 
δ 

1, Ἴδ 

4 πλεῖον πάντων ἔβαλεν" πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ 
τερισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη 

δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν 
εἶχεν ἔβαλεν. 

5--24 : Ξ ’ ᾿ : ο, ] Ἶ ᾿ -Φ ὁ αν ο , Ἐπεὶ, Ὁ Καί τινῶν λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίδοις 
Νο 15119. 6 καλοῖς καὶ ἀναδήμασιν κεκόσμηται, εἶπεν" "ταῦτα 

μι ἃ δεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφε- οκ 
: ϑήσεται λύϑος ἐπὶ λύϑῳ ὧδε ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

7 | ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες" διδάσκαλε, πότε 
οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ 

Ῥὰ 12. 8 ταῦτα γίνεσϑαι; ὁ δὲ εἶπεν" βλέπετε μὴ πλανη- 
ϑῆτε" πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 
λέγοντες" ἐγώ εἶμι, καί" ὃ χαιρὸς ἤγγικεν: μὴ 

να 5,38, 9 πορευδῆτε ὀπίσω αὐτῶν. ὅταν δὲ ἀκούσητε πο- 
λέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηϑῆτε: δεῖ γὰρ 
ταῦτα γενέσϑαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐδέως τὸ τέλος. 

τ ών 1ο Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς" ἐγερϑήσεται ἔϑνος ἐπ’ ὄϑνος 
11 καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι καὶ 

κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβηϑρά 
15,11, 12 τε καὶ σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. πρὸ δὲ 

τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας 
αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συνα- 
Ἰωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς 

18 καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου" ἀποβή- 
ΜῈ 1019, 14 σεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. ϑέτε οὖν ἐν ταῖς καρ- 
Δοῦ 610, 16 δίαις ὑμῶν μὴ ποομελετᾶν ἀπολογηθῆναι: ἐγὼ 

γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾖ οὐ δυνήσονται 
“ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι 

ὃ ΤΠ πλδιὼ 4 Ἐ ἀπαντες εἰ απαντα ὅ ΠΤ αναϑεμασιν 
6 Ἔ-- ὧδδ 8 ΤΊ καὶ ο 11 48 λοιμοι κ. λίμοι | Π' φοβητρα 
Ι[ Η ἀπ ουρ. σημ. μεγ., Ἡ σημ. μεγ. αὐι. οὐυρ. |. εσται: ὮΓΕ 

(ἦ και χειμῶνες) οὖ Πίοπιθς ([ϑτηρθβίϑἝθβ) 15 Ὦ παντες 

4 δῶρα του εου | ΒΠ - ταῦτα λεγων εφώνει" ο εχων 
ὦτα ακουειν ακουετω 7 ση. της σης ελευσεως 9 φοβη- 
Όητε 10 -- τοτε ελεγ. αυτ. 14 προµελετώντες 
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16 ὑμῖν. παραδοδήσεσδε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ 

τ 



«το πω ο πο η 

Κατα Λουκαν 91,11.---81. 

ος ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ ϑανατώ- 

τς σουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσϑε μισούμενοι ὑπὸ πάν- 17 Μι 1091195. 

ο τῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. καὶ ϑοὶξ ἐκ τῆς χεφαλῆς 18 15,1. 

ἡμῶν οὐ μὴ ἀπόληται" ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν 195 Ον 16,7, 

χτήσεσϑε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Ὅταν δὲ ἴδητε 20 πάν 

κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ, τότε 

γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἣ ἐρήμωσις αὐτῆς. τότε οἱ ἐν 21 

᾿ς τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν 

ο μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις 

ο΄ μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως 33 Ὁὲ 85,8. 

τ αὗταί εἰσιν τοῦ πλησϑῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. Ὃ οσοι 

ο οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς δηλαζούσαις 981 κ τ,36, 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις' ἔσται γὰρ ἀνάγκη µεγάλη 

το ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ πεσοῦνται 34 Ὁ 58,64. 

ο΄ στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισϑήσονται εἰς τὰ ων 

ο» ἔϑνη πάντα, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ὌΝ ΑΗ ΝΣ 

ἐϑνῶν, ἄχοι οὗ πληορωοϑῶσιν καιροὶ ἐὺνῶν. Καὶ 95 25-25:-Ὁὄ 

ο ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, Ἡς να 

ο χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐ)νῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους 15558 

το ᾠψαλάσσης καὶ σάλου, ἀποφυχόντων ἀνϑοώπων 36 1 5113: 

ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ 

οἰκουμένῃ: αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευ- 

ὑήσονται. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀν- 21 Ῥὲ 1,18. 

ϑρώπου ἐρχόμενον ὧν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ ως 

δόξης πολλῆς. ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσῦαι 28 ῬὴΟπμ4,4.0. 

᾿ἀναχκύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι 

ο΄ ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. Καὶ εἶπεν παρα- 39. (δι ὅδ, 

τς βολὴν αὐτοῖς" ἴδετε τὴν συκχῆν καὶ πάντα τὰ Νο 15,58. δὶ, 

ο δένδρα". ὅταν προοβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ 80 

ο΄ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν" 

οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, 81 

ο ἱυἱυὕὃυὕιυ------- 

18 Ὦ" - νοῦΒ 19 Τ' κτησασῦε 384 πληρωῦ. : Ἡ-|- [και 

εσονται] 95 Ἡ ηχοῦς 
όσο, νὰ εἶ . ῃ 3 

"» .31 µη εκχχωοθειτ. 94 -- Χαιροι εὖὐν. 2ὔ και αποφιά 

τ΄ Ἴχουσης 26 ερχομενων 80 προβ. τον καρπον αυτων ᾿ 

ὍΣ 21 
; ᾿ 



21,52---292.8, ΟΠ Κατα Λουκαν 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ ΦΨεοῦ. - 

89 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλϑῃ ἡἣ γενεὰ αὕτη 
1611. 389 ἕως ἂν πάντα γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 

παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύ- 

17,57. Μο 419, 84 σονται. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή ποτε βαρηϑῶσιν 

Μὲ 54,49, αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέϑῃ καὶ µερίµ- 
ναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ 

το 941τ. 36 ἡμέρα ἐκείνη ! ὃς παγίς' ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ 

1 Ὧι ὅδ. πάντας τοὺς καϑημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς 
Μο 15,33. 96 γῆς. ἀγουσπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα 

Ἂν 8.17) κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα 
γίνεσαι, καὶ σταϑῆναι ἔμπροσὺεν τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἀνὑδρώπου. 

19,47, 57 Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ὃν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς 
δὲ νύχτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο. εἰς τὸ ὄρος τὸ 

88 καλούμενον ἐλαιών, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὥρϑριζεν 
πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 

Μι η 22 Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη 
ο. ΤῈ ϱ πάσχα. καὶ ἐξήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γροαμ- 
ἘΜῈ ματεῖς τὸ. πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν: ἐφοβοῦντο γὰρ 

Μι 9614-19. ὃ τὸν λαόν. Εἰσῆλϑεν δὲ σατανᾶς εἰς Ἰούδαν 

αι τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριδμοῦ 
4 τῶν δώδεκα καὶ ἀπελδὼν συνελάλησεν τοῖς 

ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ 
ὅ αὐτόν. καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέδεντο αὐτῷ ἀρ- 
6 γύριον δοῦναι. καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐ- 

ΜΕ ον καιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς. 

ἊΣ ὑπο 7 Ἦλϑεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἢ ἔδει ϑύεσϑαι 
ο ΠῚ 8 τὸ πάσχα. καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην 

89 Ἡ [αν] 84 Τ ὑμῶν αι καρὸ. |. Η κχκρεπαλῃ | Ἡ 
εφνιδιος 87 Ἡ διδασκ. εν τω ερω | Ἡ ᾿Ελαιῶν Ὦ ᾿Ελαιών 
88 ἣπ Ὠ]-- 9208. 7,58---8,11 ρου τν Τ τὲ ὃν 

8δ.86 εκεινη’ ὡς παγις γαρ επ. 86 καταξιωδητε | στησεσϑε 
99,4 αρχιξερ. : - και τοις γραμματευσιν  -- και στρατ, 
7 τῶν αζυμ. : του πασχα 
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ἊΨ - ο. 

εἰπών" πορευδέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, 
ἵνα φάγωμεν. οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ" ποῦ δέλεις 
ἑτοιμάσωμεν; ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" ἰδοὺ εἰσελδόντων 
ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνϑρωπος 
χεράμιον ὕδατος βαστάζων: ἀχολουϑήσατε αὐτῷ 

εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται" καὶ ἐρεῖτε 
τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας" λέγει σοι ὁ διδάσκαλος" 
ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν 
μαϑητῶν µου φάγω; κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνά- 
γαιον μέγα ἐστρωμένον" ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. ἀπελ- 

᾿ς δόντες δὲ εὗρον καδὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοί- 
ο΄ µασαν τὸ πάσχα. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, 

ἀνέπεσεν, καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτούς" ἐπιϑυμίᾳ ἐπεϑύμησα τοῦτο τὸ πάσχα 
φαγεῖν μεὺ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ µε παϑεῖν" λέγω γὰρ 

ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωϑῇ 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. καὶ δεξάμενος ποτήριον 
εὐχαριστήσας εἶπεν" λάβετε τοῦτο καὶ διαµερί- 
σατε εἰς ἑαυτούς' λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μὴ πίω ἀπὸ 
τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως 

᾿ς οὗ ἡ βασιλεία τοῦ δεοῦ ἔλϑῃ. καὶ λαβὼν ἄρτον 
᾿ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς λέγων" 

᾿ς τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά µου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον" 
. τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. καὶ τὸ 

᾿ς ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων" 
τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαδήκη ἐν τῷ αἵματί 
µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. πλὴν ἰδοὺ ἡ 

᾿ς χεὶρ τοῦ παραδιδόντος μὲ μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τρα- 

᾿ς πέζης. ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνϑρώπου κατὰ τὸ 
ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνϑοώπῳ 

᾿ 

11 οιχιας : Ὦ- λέγοντες Ί6δου : Τ ΡΥ ουκετι 18 οὐ: 

ΟΠ μ᾽ οτι | οὗ : ΤΠ οτου 19.90 Ἡ [το ὑπερ... εχχυννο- 
"μενον.] 

Ἶ 129 µεγα : οικον 16 πληρωδη 3 καινον βρωϑη 17 το 

ποτηρ. 
ἘΣ 217 
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ο ὰ μονη Ἂ ώς 

08-53, Κατα Λουκαν. 

98 ἐχείνῳ δι᾿ οὗ παραδίδοται. καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο 
συνξητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν -- 

9µ6.94 ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν. γένετο δὲ χαὶ 

ο, φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι τῇ 

αὐ οι, 95 μείζων. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" οἱ βασιλεῖς τῶν ἑδνῶν 
9-44. , 3 “-" 5 σσ- ’ Β] “-“ 

Μο 1τ045--ῶά. χυοιεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 
96 εὐεργέται καλοῦνται. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ 

ς 

ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσϑω ὡς ὃ νεώτερος, καὶ ὁ 
ς 

5 19µ--14.97 ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. ' τίς γὰρ μείζων, ὁ ὁ 

ἀνακείμενος ἢ ὃ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; 

98 ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν. ὑμεῖς 

δέ ἔστε οἱ διαμδεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρα- - 
15,80, 99 σμοῖς μου" κἀγὼ διατίϑεμαι ὑμῖν καϑὼς διέδετό 

Μι 19,38. 80 µοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, ἵνα ἔσϑητε καὶ πίνητε . 

81-94: ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ βασιλείᾳ µου, καὶ 
ΜΗ 56,51 --96. 
Μο. κχαϑήσεσϑε ἐπὶ “ϑρόνων χρίνοντες τὰς δώδεκα 

1 1556-55. 01 φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὃ σατανᾶς 9. Καὶ 911. 
5 ἀτμι15.90. 89 ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον" ἐγὼ 

δὲ ἐδεήϑην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου" 
χαὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς 

98 σου. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός 

εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς ϑάνατον πορεύεσδαι. - 

ῬΒ 51.15. 

84 Ιὁ δὲ εἶπεν" λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον 

οὐ: 104. 86 ἀλέχτωο ἕως τρίς µε ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. ΒΚαὶ 

εἶπεν αὐτοῖς" ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου 

καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε: 

96 οἱ δὲ εἶπαν" οὐϑενός. ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" ἀλλὰ 

νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, 
καὶ ὃ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ 

15 δὺ,.5, 97 ἀγορασάτω μάχαιραν. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο 

99 Ἡ υμιν, | ἢ µου, 80 δὲ καϑησῦε | Ἡ τας δωὸ. 
φυλ. κρινοντ. 84 Τ' τοις απαθ». μὴ ειδ. μὲ 86 ο δὲ 
εἰ. : Ἡ ειπεν δὲ 

94 τις αν ειτ 97 τις... οὔχι : μαλλον ἢ 96 και 
Όμεις ηυξηδητε δν τη διακονγια µου ὡς ο διακονῶν 81 ἘΓ 
ειπεν ὃδ ὁ κυριος η. 
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ο αν ντ κ ΡΣ ο». οι ρστι νι πο πον 
πως εὐνάς 

ο. Κατα Λουκαν 2/99--51, 

᾿ τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσϑῆναι ἐν ἐμοί, τό" καὶ τν. 

μετὰ ἀνόμων ἐλογίσϑη" καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ 

τέλος ἔχει. οἱ δὲ εἶπαν: κύριε, ἰδοὺ μάχαιραν 88 

ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" ἱκανόν ἔστιν. 

τ΄ Καὶ ἐξελϑὼν ἐπορεύϑη κατὰ τὸ ἔϑος εἰς τὸ 89 μιλά δας ιδ. 
οφ -" Ε] ον 5 , " ψ λον ᾿ ς Μοεῖ4,26.82--49, 

ὅρος τῶν ἐλαιῶν: ἠκολούδησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ - τ, στ. 

᾿ς μαϑηταί. γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν 40 ᾿ ᾿ 

᾿ς αὐτοῖς" προσεύχεσϑε μὴ εἰσελϑεῖν εἰς πειρασμόν. 

καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσϑη ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίϑου 41 

βολήν, καὶ ϑεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο ' λέγων" 42 μι 6,10. 

πάτερ, εἰ βούλει παρένέγκε τοῦτο τὸ ποτήριον τὸ 

ἀπ᾽ ἐμοῦ. πλὴν μὴ τὸ ϑέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν μη 

«γινέσθω. ὥφϑη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 45 1 κε 195. 

᾿ς ἐνισχύων αὐτόν. καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκ- 44 

᾿ χεγέστερον προσηύχετο" καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ 

ὡσεὶ ϑροόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 

καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλϑὼν πρὸς 40 

 χοὺς μαϑητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς 

᾿ λύπης, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" τί καϑεύδετε; ἀναστάντες 46 

᾿ς προσεύχεσδε, ἵνα μὴ εἰσέλϑητε εἰς πειρασμόν. 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος 41 ἡπέμοον ἀπ γνς 

ΟΠ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ΟΝ 

᾿ς ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ εἶπεν 48 

αὐτῷ" Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑοώπου 

᾿ παραδίδως; ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον 49 

τς εἶπαν' κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ; καὶ ἐπά- 50 

᾿ ταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον ΤΣ 

καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. ἀποκριδεὶς δ1 ο 

39 Ἡ [και] οι 48 ειβ.... ΊΦεσδω : Ἡ' {μη το Ῥελημα 

µου αλλαφτο σον γενεσδω" ει βουλει παθενεγκε τοῦτο το 

ποτηριον απ εµου Γ | Π) παθενεγκαι | ΤἹ δέληµα μοῦ 

49.4 Ἡ [ωφδη ... ΥηΝ.] 48 απο του : ὮΤ απ 44 και 

ἔγεν. : Ἡ εγεν. δε 1 Τ καταβαινοντος 

τ ὃδ αθκει 46 - τι 47 οχλ. πολὺς 1 ο καλουµενος 

Ἰουὸ. Ισκαριωὸδ | Βπ -- τουτο γὰρ σημδιον δεδωκει αὐτοις" 

ον ἂν φιλήσω αυτος εστιν 49 τὸ γενοµενον 
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 λλυς 

2/59---68. Κατα Λουκαν 

δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν: ἐᾶτε ἕως τούτου" καὶ ἀψά- 
87. 6» µενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. Πϊπεν δὲ Ἰησοῦς 

πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς 
καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους: ὡς 
ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλδατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 

ὅ 1,80; 8,30, 69 καὶλ ἡμέραν ὄντος µου μεῦ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ 
σε οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ" ἀλλ᾽ αὕτη 

ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 
ον δ4 2υλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον. 
νο τα. εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως: ὁ δὲ Πέτρος ἠκο- 
κας ὅδ Λλούδει µακρόδεν. περιαφάντων δὲ πῦρ ὃν μέσῳ 

ὙΠ 56:97, τῆς αὐλῆς καὶ συνκαϑισάντων ἐκάϑητο ὁ Πέτρος 
66 μέσος αὐτῶν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις 

καϑήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ 
57 εἶπεν" καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. ὁ δὲ ἠονήσατο 
ὅ8 λέγων" οὐκ οἶδα «αὐτόν, γύναι. καὶ μετὰ βοαχὺ 

ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη" καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. ὃ 
ὅ9 δὲ Πέτρος ἔφη: ἄνϑρωπε, οὐκ εἰμί. καὶ δια- 

στάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο 
λέγων: ἐπ᾽ ἀληϑείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, ᾿ 

60 καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν. εἶπεν δὲ ὁ Πέτρο 
ἄνϑρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι 

5. 61 λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέχτωρ. καὶ στραφεὶς 
ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσϑη ὃ 
Πέτρος 'τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ 
ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ 

ἼΗΣ 60 µε τρίς. καὶ ἐξελϑὼν ἔξω ἔχλαυσεν πικρῶς. 
8--66δ: μι 56,67.66, 68 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον 
Μο 14,θὅ. 

δ1 Η [ο] 1ησ. 6 επ: ΤΠ προς  Τ' εξεληλυδατε | 
Ῥ πα 67 ηρνησατο : Τ-- αυτον 61 ρηματ. : Τ' λογου 
62 

51 και εκτεινας την χειρα Ίφατο αυτου και απεκατεσταδη 5) 
το ους αυτου δ. ερου : Λαου (ναου) δό τὸ 
σκοτος δά -- και εισηγαγον δῦ Βπ -- ὕερμαινομενος. 
67 -- γυναι ὅδ εφη ... ει 1 ειπεν το αυτο ὅθ διϊσχυριζετο" 
επ αληὺ. λεγω 606 ο αλεκτ. 61 Βπ -- μὴ ειδεναι µε 
69 -- νοις 
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Κατα Λουκαν 22.,64---28,6, 

αὐτῷ δέροντες, καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώ- 64 

᾿ς τῶν λέγοντες" προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας 

ο σε; καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς θῦ 

αὐτόν. μ 

Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχϑη τὸ πρεσ- 66 ναοῦ 00, 

βυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, Μὸ τ δῦ--Οἡ. 

καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, : λὲν ΤΣ ΤῊΣ 

ο γοντες" εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν 

ο δὲ αὐτοῖς" ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε" | ἐὰν 68 

δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκοιδῆτε. ἀπὸ τοῦ νῦν 69 Όν Ττ,18. 

δὲ ἔσται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου καϑήμενος ἐκ με 

δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ ϑεοῦ. εἶπαν δὲ πάντες" τὸ 

σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς 

ἔφη: ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. οἱ δὲ εἶπαν" τί Τί 

ο ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ος. 

᾿ς ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. Καὶ ἀναστὰν ἅπανδῷ Μι 31.3.11]. 
ο 1ὕ,1--2ώ0. 

᾿ς τὸ πλῆϑος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον. ο 18,38--ιθ,10, 

ΟΠ Τἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες" τοῦτον 2 50,6. 

εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔϑνος ἡμῶν καὶ χω-, 

λύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι, καὶ λέγοντα 

ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. ὁ δὲ Πειλᾶτος ὃ 1} 6,18, 

ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων" σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποχρυϑεὶς αὐτῷ ἔφη" σὺ λέγεις. 

ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 4 

τοὺς ὄχλους" οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀν- 

ος η π 

οὐ δίς κο κε ον, 
πο νο ΡΝ τ 

ἘΕΥ ΣΦ ἘΠῚ “ 

μη ’ , ς Ν ΕῚ , ) [τ 

Ἆ ϑρώπῳ τούτῳ. οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ἆνα- ὅ 

Ε σείει τὸν λαόν, διδάσκων καῦ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, 

καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. Πει- ϐ 

ΡῈ, 68 Απ Ἡ-|- -| η απολυσητε |- 70 Τ' λεγετε, | Ὦ ειµι; 

989 ἡμῶν : δ" και καταλυοντα τον νομὸν και τοὺς ποθῦ- 

. Φητας | ὃδιδοναι : Ἠ'- και αποστρεφοντα τας γυναικας 

᾿ς και τα τεχνα | εαυτ.: Ἡ αὗτον | Ἡ ἆχοιστον (ποη Χο-) ὃ Ἡ 

τμ λεγεις; δ π ὯΓῈ οὐ Β1108 Ἠοβίνο οὖ ΑΧΟΥΘΒ ανοτθζ ἃ 

πιοβίς [ν. 9], ποη. επῖπι Ῥαρθσαπίαν αἰοιῦ [οἱ] ΠοΒ [που 86 

 πηιπάκση{] 

αν « ο δεροντες 71 μαρτυρῶν 23,1 και ανασταντες 

᾿ ἤγαγον ὅ Ιουὸ. : γης 
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28,1---50. Κατα Λουα»ν 

8,1. 

9,9, 8 

10 

11 

19 

14 

16 
18 
19 

20 

ο 

,λᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος τν 
1 ΓΓαλιλαῖός ἐστιν, καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἓκ τῆς ἐξουσίας 
Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, 
ὄντα καὶ αὐτὸν ὃν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς 
ἡμέραις. ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη 
λίαν" ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων ὑδέλων ἰδεῖν αὐτὸν 
διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον Ὁ 
ἰδεῖν ὑσι αὐτοῦ γυνόμενον. ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν 
ἂν λόγοις ἱκανοῖς" αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπϑεῦ το ΕΝ 
αὐτῷ. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμ- 
ματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. ἐξουϑενήσας 
δὲ αὐτὸν ὃ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ 
καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν ἐσϑῆτα λαμπρὰν πε: πὸ 
πεμφεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ. ἐγένοντο δὲ φίλου. Ξ 
ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Ιειλᾶτος ὧν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. .- 
μετ] ἀλλήλων: ποροὐπῆρχον γὰρ ἐν ἔχδοα ὄντες | 
πρὸς αὑτούς. Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάµενος τοὺς ο 
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν ! εἶπεν 
πρὸς αὐτούς" προσηνέγκατέ μον τὸν ἄνϑρωπον 
τοῦτον ὡς ἀπιοστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ᾽᾽ 
ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ὃν τῷ ἆν- 
ὑρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτο κατ᾽ αὐτοῦ. - 
ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης" ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς 
ἡμᾶς: καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον ϑανάτου ἐστὶν πε 
σραγμένον αὐτῷ" παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 
Ι ἀνέκραγον δὲ πανπληϑεὶ λέγοντες" αἶρε τοῦτον, 
ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν: ὅστις ἦν διὰ 
στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον 
βληϑεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶτος 
προσεφώνησεν αὐτοῖς, ϑέλων ἀπολῦσαι τὸν ος ν᾽ 

6 Ἡ [ο] ανὺρ. 10 Ἡ ιστηκεισαν 11 ο Ηρ. : Τ Ῥν και 
19 αὗτους : Τ' αὐτους 18 Ἡ, παμιπλ. 90 Ἐ-- αυτοις 

6 απο της ΓΠαλιλαιας ο ανὺορ. 19 οντες δε εν αήδια ον 
Πιλ. και ο Ηρωδ. εγενοντο φιλοι εν αυτη τη μερα 18 ανε- 
πεµφα γαρ Όμας προς αυτον 17 (ροϑύ 19) αναγκην δε ο 
ειχεν κατα εορτην απολυειν αυτοις ενα ᾿ 
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ο. γ ᾿ ἂ.- 
τὰ τν ΔΝ , ον ν. 
τπτ. { »-. μι Υ Ϊ ὅτεὰς ς 

, Κατα Λουκαν το 8-84. 

οἱ δὲ ἐπεφώνουν. λέγοντες" σταύοου σταύρου αὐτόν. 21 

Τ ὃ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς" τί γὰρ κακὸν 22 

ἊΣ ΠΩΣ οὗτος; οὐδὲν αἴτιον Δανάτου εὗρον ὃν 

αὐτῷ: παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. οἱ δὲ 98 

ὦ ἐστέκξυντο φοναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυ- 

ο ρωϑῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν. καὶ 94 

:Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν" 

ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλη- 20 

Ο μένον εἰς φυλακήν, ὃν Πτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν 

ΕΣ παρέδωκεν τῷ ϑελήματι αὐτῶν. 

ἜΣΕΝ Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά 26 Μι 57,89, 

τ τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγοοῦ ἐπέϑηκαν Με 1ρ νεῖ, 

᾿ αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισϑεν τοῦ Ἰησοῦ. 

Ἔ "Ἠκολούδει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆϑος τοῦ λαοῦ καὶ 27 

᾿ εὐναϊιῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐϑρήνουν αὐτόν. στρα- 28 

φεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν" ϑυγατέἕρες 

“Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ" σπλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς 

' κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται 29 91,58. 

ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν: μακάριαι αἱ στεῖραι, χαὶ 

αἱ κοιλίαν αἵ οὐκ ἐγέννησαν, χαὶ μαστοὶ οἱ οὐκ 

᾿ ἔϑρεψαν. τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν" πέσατε 80 Ὃ Α γα τς 

᾿ ἐφ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουφοῖς' καολύψατὲ ἡμᾶς" ὅτι εἰ 8ἱ 1 5 4,11. 

ἐν τῷ ὑγοῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί 

ένηται; Ἴγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι 82 

ὺν αὐτῷ ἀναιρεϑῆναι. Καὶ ὅτε ἦλϑον ἐπὶ 88 85.646. 

τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύ- Μὸ 10-41. 

ρῶσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ σος 

δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν" 84 Μι ὅμα, 

ἄτερ, ἄφες αὐτοῖς" οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. δα 8810. 

ιαμεριξόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 

κ 

98 ἢ σταυρωσαι 86 Ἡ απηγον 81 δε-- τω 1ο. 82 Ἡ 

ουργοι ἐπ 88 Ἡ ηλϑαν Τ απηλὺον 84Ἡ [0 ὃξ ... 

ουσιν.]. | Π' κλήρους 

21 εκραξαν 93 ουδεμιαν αιτιαν. 98 αυτων και τῶν 

Φαρισαίων , 3ὅ ενεκα φονου 97 γυναικες 98 χλ. ἐμὲ 

ΠΣ Γι ΕΣ ' 

| 2058 



2595-47, : Κατα Λουκαν 9 

δε 22. 86 | καὶ εἰστήκει ὁ λαὸς ϑοωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ ὁ 
καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες" ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω 
ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ ϑεοῦ ὃ 

ῬῈ 69,59, 88 ἐχλεκτός. ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται 
87 προσερχόµενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ ! καὶ λέ- 

γοντες" εἰ σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον 
88 σεαυτόν. ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῷ" ὃ βασι-. 
89 λεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος. Εἷς δὲ τῶν χρεμα- 

σϑέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν: οὐχὶ σὺ 
40 εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. ἀπο- 

κρυϑεὶς δὲ ὃ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη: οὐδὲ 
φοβῇ σὺ τὸν ϑεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρίματι εἶ; - 

41 ἱκαὶ ἡμεῖς μὸν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν 
ἀπολαμβάνομεν: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 

Μι 1058. 42 καὶ ἔλεγεν" Ἰησοῦ, μνήσϑητί µου ὅταν ἔλϑῃς ἐν 
48 τῇ βασιλείᾳ σου.. καὶ εἶπεν αὐτῷ: ἀμήν σοι λέγω, 

.44 σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. Καὶ 
ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ 

Ἐκ 80,86, 45 ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης Ι τοῦ ἡλίου ἐκλει- | 
ποντος, ἐσχίσῦη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 

τε πα 46 μέσον. χαὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς 
είπεν πᾶτξρ, εἰς χεῖράς σου παρατίϑειαι τὸ 

47 πνεῦμά µου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. ἰ ἰδὼν 
δὲ ὃ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν ϑεὸν 

8 Ἡ ιστηκει | Ἱ-- καὶ 89 | Ἡ δεου, 49 ὄἄξ εις την - 
βασιλειαν σ. 49.4 ἈΠ και στραφεις προς τον κυριον ειπεν 
αὐτῷ Μνησδητι µου εν τη ημερα της ελευσεως σου. αποκρι- 
ὕεις δε ο Ίησους ειπεν αὐτῷ τω επλήσοντι (1. ἐπιπλήσσοντι) 
Θαρσει, σήμερον κ. τ. Λ. 48 Ἡ]-- σήηµερον ... παρα- 
δεισω (νους) 46 Τ' εκλιποντος | τ. η. εκλ. : -ἰ ΓΕ Β, και ές 
(Π" [και]) εσκοτισδη ο ήλιος ς 

ὅδ ὁρῶν | εσωσας" σεαύτον σωσον, ει υιος ει τ. ϑ., ει 
χοιστος ει, ο εκλεκτ. 87 Λεγ. χαιρε ο βασιλευς των Ίου- 
ὁαιων περιτιδεντες αυτω και ακανῦδινον στεφανον 38 αυτω: 
Ἔ γραμμασιν ελληνικοις ρωμαΐκοις εβραϊκοις 89 -- ουχι «ο» 
μας 40 ει : -ἰ- και Ώμεις εσµεν 41 πονηρὸν 4δτου... Ε - 
μξσον : εσκοτισϑὴ δε ὁ ηλιος 46 Άη -- και τὸ καταπετ. 
τ. γαου εσχισδη 47 καὶ ὁ εχατονταφχος φωνησας εδοξ, 
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ο δν οτος ατα Λουκαν 9818-24. 

λέγων: ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. καὶ 48 

πάντες οἱ συνπαραγενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν δεωρίαν 

ταύτην, δεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ 

ο στήθη ὑπέστρεφον. «εἰδτήκεισαν δὲ πάντες οἱ 49 γε 88,0; 88,15. 

ο γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόϑεν, καὶ γυναῖκες αἴ ερ. 

το συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶ- 

σαι ταῦτα... | 

κα Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρ- δθ «δῶν ον, οι 

τ΄ χῶν, ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ δίκαιος, ! ----- οὗτος οὐκ ἦν 1 Μο 16, 45.-αἴ, 
: Σ ῷ ᾿ς Ἄ Ἢ 7 19,838--45, 

συνκατατεϑειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, --- ἮΣ 

ἀπὸ Ἀριμαδαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσε- 395.08. 

δέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, οὗτος ποοσελδὼν δὰ 

τῷ Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ὅ8 

καϑελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔϑηκεν 

αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς 

οὔπω κείµενος. καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ δ4 

σάββατον ἐπέφωσκεν. Κατακολουϑήσασαι δὲ αἱ ὅδ 49. 

ο΄ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυδοῖαι ἐκ τῆς [Ἂαλι- 

τι λαίας αὐτῷ, ἐϑεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέϑη 
2 4 ρα ΕἸ -“ 5 , 9 , ΟῚ , | 

ο΄ τὸ σῶμα αὐτοῦ, ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώ- 56 Εχτιδ: 2010. 
-. 

δ 25/8. 

ματα καὶ μύρα. 
Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν 

ἐντολήν, τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρϑρου βαϑέως24 ι-1: 

ο΄ ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλϑον φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώ- ο... 

ματα. εὗρον δὲ τὸν λίϑον ἀποπεκυλισμένον ἀπὸ 3 ον 

ο 48 δὰ Ἡ]-]- ἀἰοοπίον Ύαθ ποβῖς ᾳπαο Ταοία αιηῦ Ἠοᾶίθ 

ΟΠ Ῥγορίον Ῥοοσβία ΠΟΡΙΥ8/ αρρτορἰπα πανό οπίπι ἀθπο]α[ίο 

το Ἠϊθγιβα]θτ 49 Ἡ ιστηκεισαν | γυναικ. : Ὦ Ὁ αι δ0 ανηο: 

ο Ῥν και | και δικ., ---ἰ! ἢ, -- δικ. 51 ὯΤ' συνκατατι- 

δεμένος | Ἡ Ἁριμαϑαίας ὅϑ οὐπῷῶ : Π ουδεπω ὅδ ὉΠ Τ-- 

ταῦ 1 Ὦ -δυο- 241 Ἡ ηλδαν 

48 στηῦδη και τα µετωπα 51 Αριµαδιας δ8 μνημειω 

΄λελατομημενω Ι ἄπ -- και Ῥεντος αυτου ἐπεδηκεν τω 

ομνημείὼ Λιδον ον µογις εικοσι εχυλιον δ4 ην δε ἡ ημερα 

προσαββατου 66 δυο γυναικες δ6 -- κατα την εντ. 

94,1 ἀρώματα : και τινες συν αυταις” ελογιζοντο δε εν 

ἑαυταῖς τις αρα αποκυλισει τον Λιδον 3 ελδουσαι δεευρον 
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᾿ϑ4 8-16. | αρα Ἢ 

8 τοῦ μνημείου, εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ οτος 
4 τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁποροσθα 
αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν. 

5 αὐταῖς ἐν ἐσϑῆτι, ἀστραπτούσῃ" ἐμφόβων δὲ γενο- 
μένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν τ 
γῆν, εἶπαν πρὸς αὐτάς" τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 

6 τῶν νεκρῶν; | οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρϑη. μνή- 
σϑητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 

Μι τρως. 7 1 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ὅτι δεῖ παρα- - 
δοϑῆναν εἰς χεῖρας ἀνϑρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ 

8 σταυρωϑῆναι καὶ τῇ τοίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ 
9 ἐμνήσϑησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέ- - 
ψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα 

85.5. 10 τοῖς : ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ - 
Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ 
Ἰακώβου: καὶ αἱ: λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς 

11 τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον 
αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν 

19 αὐταῖς. [Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον" καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀϑόνια μόνα" 
καὶ ἀπῆλχϑεν πρὸς αὑτὸν δαυμάξων τὸ γεγονός. ὁ 

ο 18 Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ὃν αὐτῇ τῇ ἡμέο 

ἧσαν πορευόµενου εἰς κώμην ἀπέχουσαν αὐ Σ 
ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἠμμασύς, 

14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων 
Νι 18,50. 16 τῶν συμβεβηκότων. τούτων. καὶ ἐγένετο ὃν τῷ 

΄ 

ο ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνξητεῖν, καὶ αὐτὸς ο 
16 ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς" οἱ δὲ ὀφδαλμοὶ αὐτῶν - 

8 Η [του κυρ. Ιησ.] | 6 Ἡ [ουκ ... γερο}; 9 Ἠ. 
[απο τ. μνημξιοῦ] {| ἍἝ παντα ταυτα 10 ο 
12 Ἡ--Ὅ | Ἡ εαυτον 18 εξηκ. : η εκατον εξηκ. ἜΣ 

"[και] 89 , 

ὃ. ἘΞ που αι, 1. ὅ ενφοβοι δὲ γενοµεναι εκλειναν. 
ϐ -- ουκ... ἡγερϑὴ 7 ---, αμαρτωλων 9 -- απὸ τ. µν. 
10 -- ησαν δε | Μαρια η Μαγδαληνὴ κ. Ιώανα 5Ἂ.18 Ησαν δ 
ὃς δυο πορ. εξ αυτ. εν αυτ. τ. ημ. | Ουλαμµµαους 
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ΡΣ. - 
να) ὶ “-" 

“ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι. αὐτόν. εἶπεν δὲ 
πρὸς αὐτούς" τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε 
πρὸς. ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάϑησαν 
σχυϑοωποί. ἀποκριδεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας 

"καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις 

ταύταις; Ι καὶ πρι αν ποῖα; οἱ εὐϑς ο πο 

: ἀνὴρ ποοφήτης ο ὃς ἐν ἔργῳ καὶ δα ἔναν- 
τίον τοῦ ϑεοῦ χαὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅπως τε 

σταρέδωχαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες 
ἡμῶν εἰς κρίμα ϑανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 
ἡμεῖς δὲ ἠλσίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ μέλλων 
λυτροῦσδαι τὸν ᾿Ισραήλ᾽ ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν 
ούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγεν ἀφ᾽ οὗ ταῦτα 
ένετο... πα καὶ ώς τινες ἐξ ος ἐξέ- 

καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν 
αὐτὸν. ζῆν. καὶ ἀπῆλϑόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ 
τὸ μνημε ἴον, καὶ εὗρον οὕτως καϑὼς αἱ γυναῖκες 
εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς 

τούς". ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ 
πιστεύειν. ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται" 

Ἂ: τα ἔδει πα ϑεῖν τὸν ΟΊΤΟΝ, καὶ εἰσ λυ εν 

᾿ πάσαις ταῖς τρσφαῖς" τὰ περὶ ἑαυτοῦ. “Καὶ 

ονομάτι : Τ' ὦ ονομα 25 Ἡ ἐρῶν 94 Η απηλ- 
[- καϑως : Τ-- και 97 αρξαμ. . διερμην. : ὮΣ 

ν ἀρξάμενος απὸ Μώυσεως και παντων των ποοφητων 
ευειν- 28 Τ πορρωτερώ 

και εσταῦησαν 19 -- ου δε εωπ. α. | Ναζωραιου 
αι τὸ -εξ ημων 98 - του πιστ. 57 - πασαις 

Φα 

τ ἘΣ 2 τ. τ μα. ον τὰς ι 

"κατα Άουκαν 9-99, 

17 

19 Μι51,11, 

20 

21 1,68; 95,38; ξ 
19,11. 
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12, σ᾽ 900--10. 
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99.109, 

1 Καὶ 16.5. 

96-49: 
Με 1614 --18. 
ο 50,19--98. 

1 Κ 16/6. 
Μί 146. 

δ᾽ 916.10.. 

490---48, Κατα Λουκαν 

βιάσαντο αὐτὸν λέγοντες" μεῖνον μεὺ᾽ ἡμῶν, ὅτι 
ποὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἣ ἡμέρα. 

80 χαὶ εἰσῆλϑεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ κατακλιδῆναι αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν λαβὼν τὸν 
ἄρτον εὐλόγησεν καὶ χλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς" 

81 αὐτῶν δὲ διηνοίχϑησαν οἱ ὀφϑαλμοί, καὶ ἐπέ- 
γνὠσαν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ 

89 αὐτῶν. καὶ εἴπαν πρὸς ἀλλήλους" οὐχὶ ἡ καρδία 

ἡμῶν χαιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ὃν τῇ 

88 ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ, ἀνα- 

στάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, 
καὶ εὗρον ἠϑοοισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς 

84 σὺν αὐτοῖς, λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρῦῃ ὁ κύριος 
86 καὶ ὥφϑη Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν 

τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσϑη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ. 

96 ἄρτου. Ταῦτὰ: δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη 

ἐν μέσῳ αὐτῶν [καὶ λέγει αὐτοῖς" εἰρήνη ὑμῖν]. 

87 πτοηϑέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν 

88 πνεῦμα ϑεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς" τί τεταρα}- 

μένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν 

89 ἐν τῇ χαρδίᾳ ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς µου καὶ 

τοὺς πόδας μου, ὅτι ἐγώ εἶμι αὐτός" ψηλαφήσατέ 

µε καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ 

40 ἔχει καϑὼς ἐμὲ ϑεωρεῖτε ἔχοντα. [καὶ τοῦτο εἰπὼν 

41 ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ 

ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ ϑαυμαζόν- 

42 των, εἶπεν αὐτοῖς" ἔχετέ τι βοώσιμον ἐνϑάδε; οἱ 

82 ἡμῶν καιοµ. ην : Ἡ ἢν ἡμῶν κεκαλυμµενη Εὰ 

[ῦῷ πεπηρωμενη] οχοαεσαίιπι εἰ ορίαβαπα εἰ θχίογη]ηα πα 

3{-| εν ημων 86 [και ... ὑμο] : Ὁ--Τ 87 ἢ Όρο- 

ηϑεντες 89 Ὠϊ-- μὲ εἰ -- σαρκα και | σαρκα : ΓΤ σαρκας 

40 Ἡ --Τ 

99 --- εστιν και | --Ίδη 80 -- μετ αυτων | --κλασας 
81 Λαβοντων δε αὐτῶν τὸν αρτον απ αυτου ηνοιγησαν 

88 αναστ. : -ἵ- λυπουµενοι 84 λεγοντες 87 φαντασια 

89 -- µε | οστα ουκ εχει και σαρκας | βλεπετε μ 
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“Κατα Λουχαν 

λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. {ἶπεν 
ποὸς αὐτούς" οὗτοι οἱ λόγοι µου οὓς ἐλάλησα 
πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληοωϑῆναι. 
πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωῦσέως καὶ 

αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γοαφάς" καὶ 

ο΄ Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 

ο εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔϑνη, --- ἀρξά- 
ο΄ µενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 

᾿ς πατρός µου ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὑμεῖς δὲ καϑίσατε ἐν τῇ 
᾿ς πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησϑε ἐξ ὕψους δύναμιν. 
ο΄ Ἠξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηϑανίαν, καὶ 
᾿ς ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ 

3 

ἐγένετο ὃν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ 
αὐτῶν [καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν]. καὶ 
αὐτοὶ [ποοσκυνήσαντες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς 

᾿ς Ἱερουσαλὴμν μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ 
᾿ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν ϑεόν. 

: 49 μερος : ἈΠ -| και απο µελισσιου κηθιον |- (υἱ κηριου) 
48 εφαγεν : ὮΓΕ και [λαβὼν] τα επιλοιπα εδωκεν αυτοις 
44 προφηταις: Ἢ Ῥτ τοις 46 ουτως γεγο. : ἈΠΕ και ουτως 

τς εδει οἱ : ούτως εδει 47 εις 19 : ΠΒ, και 47.45 ἢ εϑνη" 

ἀρξάμενοι α. 1. υμεις 49 και ιδου εγω : Τ' καγω 61 [και 
ανεφ. εις τ. ουο.] : τἰ--Τ δρ [προσκυν. αυτ.] : 
58 ευλογουντ.: - ΓΕ Τ' αινουντες εἰ Ἠ' αιν. και ευλογ. 

- 44 εν ὦ ημην 49 -- του πατρος 

"51 απεστη 
, 

46 - εκ νεκοων 
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24.,48---ῦϑ, 

δὲ ἐπεδωκαν αὐτῷ ἰχϑύος ὀπτοῦ μέρος" καὶ 48 
δὲ 44 9,55.46: 

18,81--38. 
ΘΟ 

προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν 46 

ἔ Σ 3 -" | [πὸ Ὁ λε ο” Δ 

εἶπεν αὐτοῖς | ὅτι οὕτως γέγραπται παὺεῖν τὸν 461 1 5.19, 

ο καὶ κηρυχὑῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν 41 

ὑμεῖς μάρτυρες τούτων. 48 
Ν Ψ τ 3 Δ σς ’ 3 5 4 -- 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ 49 16,56: 10/1. 
Αοὲ 1,4. 

60 50-53: 
Μο 16.19. 

61 Ἆο 14-14. 

δὼ 5 10,55: 14.98, ᾽ ε 

9 



ἐς. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ο ΣΝ 

ο μι] Ἱνν ἀοχῇ ἦν ὃ λόγος, καὶ ὃ λόγος ἦν πρὸς ὑεῖ 
Ῥχο 805. ὃ τὸν ϑεόν, καὶ ϑεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ὃν 

μα ο μὰ 8 ἀρχῇ πρὸς τὸν Ψεόν. πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, ον 
εν 65. 4 καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ὃν ὃ γέγονεν, ἐν - 

αὐτῷ. ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἂν- - 
819, ὅ ϑοώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ 

ο. 6 ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. γένετο Φόρος α 
ἀπεσταλμένος παρὰ ϑεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης: 

7 οὗτος ἦλϑεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ. περὶ 
: τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾿ αὐτοῦ. 

906, 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ 
9 τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληϑινὸν ὃ ὃ φω- 

τίδει πάντα ἄνϑρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἢ 
8--σ. 10 ἐν τῷ χόσμῳ ἦν, καὶ ὃ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, - ον 

11 καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ᾖλδεν, Ἧ 
α 8,30. 12 καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον 

αὐτόν, ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα ϑεοῦ ο 
8,5.0.18 σὺαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, | οἳ 

οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ ϑελήματος σαρκὸς οὐδό 3 
Ὁ τα. ἐκ ϑελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ 9εοῦ ἐγεννήδησαν. - τς 

ϱΡ 1.11. 14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 
Ίο κρὶ ἐδεασάμεδα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονο- 

Ὑενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀλη- 

8.4 δὲ οὐδὲ εν. ὁ γεγονεν εν 4 ην 19 :-| Πἳ|- Τ' εστιν. 
6 1 ανθρωπος, 11 δὲ Μις 18 ου... δγεννηϑῆσαν : Πὶ 
πα: ... δύ οςῖ 14 Τ τ. ὃ. αυτου δοξ. 

ὃς 4 ἐγεν. οὐδεν" ο γεγονεν εν ὁ ὕεου : κυριου, ην 
19 -- δὲ 14 πληρὴ 
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λες, Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν 
λέγων" οὗτος ἦν ὃν εἶπον" ὁ ὀπίσω µου ἐρχό- 

τ µενος ἔμπροσῦέν µου γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου 
“ἦν. ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες 

δ ἐλάβομνεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος" ὅτι ὁ νόμος 
“διὰ Μωῦσέως ἐδόϑη, ἣ χάοις καὶ ἡ ἀλήϑεια διὰ 

᾿ς Ἰησοῦ ο ο. “Θεὸν κο ἑώρακεν 

: τοῦ πατρός, ος πξυϑήσατο: 
τς αλναὶ αὕτη ἐστὶν ἣ μαρτυρία. τοῦ Ἰωάννου, ὅτε 
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσο- 

ο λύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν" 
κά τίς εἴ; καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠονήσατο, καὶ 
ο μον ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὃ Χριστός. καὶ 
ως Ἰρώτησαν αὐτόν: τί οὖν; [σὺ] Ἠλείας εἷ; καὶ 
: να. οὐκ εἰμί. ὃ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπε δ δὴ): 
οὔ. εἶπαν οὖν αὐτῷ" τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν 

δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς" τί λέγεις περὶ σεαυ- 
τοῦ; ἔφη: ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ εὐδ.ύ- 
νατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καδὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὃ 
πιοοφήτης. Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρι- 
σαίων. καὶ ἠοώτήησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ: τί 
οὖν βαπτίζδεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὃ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας 
οὐδὲ ὁ προφήτης; ἀπεκρίδη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης 
λέγων" ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι" μέσος ὑμῶν στήκει 
ὃν. ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, | ὃ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, οὗ 
οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα 
τοῦ. ὑποδήματος. Ταῦτα ἐν βηϑανίᾳ ἐγένετο 
ἔραν τοῦ Ἰορδάνου,. ὅπου ἦν ὃ Ἰωάννης βαπτί- 

ο 15 Ἡ (Ιωανης ..ν ἢν") | δύ λεγων --- ουτος ην ὃ ειπων 
Ὁ ἢ λεγῶν Ουτος ην Ὅν ειπον Ο υἱ αὖ ἰοχί 180 

μονογενὴς υιος (βῖο οὔ - ο Ἡ µονογενης ὕεος 19 Ἱ-- 
ίρος αυτον 391 Ὦ οὖν συ ουν, συ Ἡ ουν; | Ἱ-- και 29 
'Ἡ--ο |! Ἡ [εγω] 96 η" Βηϑαβαρα : 

16 οτι: και 384 και: -- οὐ 39 ποθ 96 εστηκεν 
γι.  - ος εμπροσδεν µου γεγονεν | Άπ -{- εχεινος 

βασττισει ἐν σνευματι αγιω και ον πυρι 38 Ρηδαραβα 
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Κατα ἌΣΣΝ | 1,15---98, 

16 5τ.8ὺ. 

16 3,834. Κοῖ 1,19, 
17 ΟΣ 

18 6,46. 1 7 4,15, 
ΜῈ 11,27. 
1 6.18 

191, 3,10.16, 

20 

21 Μι 17,10, 
Ῥέ 18.10. 
6,14; 7,40. 

22 

99 15 40,8. ΜῈ 8,8. 0 
Μο 1,8, 1, 8,4... 

24 

26 νι 91,50. 

96 Μι 8,11. 
Μο 197,8. . 

ΟἿ 8,50, 

ἐεδν, νυ των 



1499-41, Κατα Ιώαννην 

86. 15 8,7. 99 ζων. Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχό- 
μενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει: ἴδε ὃ ἀμνὸς τοῦ 

15.51.80 ϑεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. οὗτός 
ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον" ὀπίσω µου ἔρχεται ἀνὴρ 
ὃς ἔμπροσϑέν µου γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου ἦν. 

81 χἀγὼ οὐχ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωϑῇ τῷ 
Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλϑον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 

Υι ἫΝ 80 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι - 
ΤΙ, 8,39, τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, 
1, 8,5. 88 καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. χἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν, - 

ἀλλ᾽ ὃ πέμψας μὲ βαπτίζειν: ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός 
(ον εἶπεν: ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον 
καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ὃν 

84 πνεύματι ἁγίῳ. “κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 
8 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει Ἰωάννης καὶ ἔκ 

39. 15 ὅ8,.1.86 τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ δύο, καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ 
87 περιπατοῦντι λέγει" ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ. καὶ 

ἤκουσαν οἱ δύο μαϑηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ - 
98 ἠκολούϑησαν τῷ Ἰησοῦ. στραφεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς καὶ 

ὡεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουϑοῦντας λέγει αὐτοῖς" 
τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ: ῥαββεί, (ὃ λέγεται 

89 μεϑεομηνευόμενον διδάσκαλε, ποῦ μένεις; " λέγει 
αὐτοῖς" ἔοχεσϑε καὶ ὄψεσϑε. ἦλϑαν οὖν καὶ 
εἶδων ποῦ μένει, καὶ παρ αὐτῷ ἔμειναν τὴν 

40 ἡμέραν ἐκείνην: ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. Ἢν Ἀνδρέας 
ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος [Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν 
ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουϑησάντων 

1 8: 910. 41 αὐτῷ" εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν 
Ὦρ 3,2, 

84 ο Όιος : Ὦὶ 0 εκλεκτος |- εἰ εἰοσίας Η]1π8 Ὠοαὶ 868 
ιστηκει 1 Τ' ο Ιώαννης 87 Ἰ-- και 19 | ἢ οι δυο αυτου 
μαὺ. 88 Ῥ-- ὃε 1 | ἼὍ ερμηνευοενον 41 Τ' πρωτος 

39 βλεπει ο Ιωαννης δ0 υπεο : περι 88 Άπ -Ἐ και 
πυοι δ6 ΒΠ -- ο αιρων την αµαοτιαν του κοσμου ὃδ ὃ 
εομήνευεται 59 εκτη 
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; ο ποβ  τετὺς ΤῊ δτλτω 

3 Κατα Ιώαννην 1,42-- 5, 

Ἶ ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ: εὑρήκαμεν τὸν 

4 Μεσσίαν (ὅ ἐστιν μεδεομηνευόμενον Χοιστός). 

πο ἤναγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ 45 Μι 16,18. 

4 ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάνου, σὺ 

4 χληϑήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). Τῇ 48 

Ε ἐπαύριον ἠϑέλησεν ἐξελϑεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 

Ξ καὶ εὐρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" 

᾿ ἀκολούδει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηϑσαϊδά, 44 

ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσχει 4ὔ τί 18,8. 

Φίλιππος τὸν Ναϑαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ" ὃν ὅν 98:6 ΚΕΝ 

ἔγραψεν Μωῦσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται κ ξ ἢ 

εὑρήχαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ 

Ναξαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναδαναήλ" ἐκ Ναζαρὲτ 46 τ,41.55. 

δύναταί τι ἀγαϑὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος" 

ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν Ἰησοῦς τὸν Ναϑαναὴλ ἐρχό- 47 )»» 85,5. 

μενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ" ἴδε ἀλη- 

ϑῶς Ἰσραηλείτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. λέγει, 48 

αὐτῷ Ναδαναήλ' πόϑεν μνὲ γινώσκεις; ἀπεχρίϑη 

Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ" πρὸ τοῦ σε Φίλιππον 

φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκχρίϑη 49 5 δν 1,14. 

. αὐτῷ Ναδαναήλ: ῥαββεί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ΝΑ 1019. 

σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. ἀπεκρίδη Ἰησοῦς 50 

ο΄ καὶ εἶπεν αὐτῷ" ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑπο- 

τ΄ κάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 

 Ἰχαὶ λέγει αὐτῷ" ἀμὴν ἀμνὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσϑε δ1 ἂν 5815. 

ο΄ τὸν οὐρανὸν ἀνεφγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ ὡεοῦ 

ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνϑοώπου. 

: Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾶ 2. 1,8. 

τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκχεῖ" 

 ἐχλήϑη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 3 

49 Ιωαννου 48 Ἡ Γαλιλαιαν. καὶ ευρ. Φιλιππον και 

46 Ἱ-- και1ὸ | πὸ 2,1 ἢ Και τὴ τριτη Όμερα 

δ1 οφεσδε : ϱν απ αοτι 
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98-16. Κατα Ιωαννην 

8 εἰς τὸν γάμον. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ τα 

μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν: οἷνον οὐκ ἔχουσι». ἜΣ 

2 ὅ οὔπω ἥκει ἡ ὥρα µου. λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
Μο δα. 0 τοῖς διακόνοις" ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. ἦσαν 

δὲ ἐκεῖ λύϑιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καϑαρισμὸν 

19,96. Μι 18,48... 4. | καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; 

τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι. ἀνὰ μιετρητὰς 
7 δύο ἢ τρεῖς. λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" γεμίσατε 
τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 

8 ᾿χαὶ λέγει αὐτοῖς" ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ 
9 ἀρχιτρικλίνῳ. οἱ δὲ ἤνεγκαν." ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ 
ἀρχιτοίχλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐχ 
ἤδειν πόϑεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντλη- 

Μ 

ὑπ, ῥᾷ 

ἘΞ 

ὦ 

κότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρί- 
10 χλινος ! καὶ λέγει" αὐτῷ: πᾶς ἄνϑοωπος πρῶτον 

τὸν καλὸν οἶνον τίϑησιν, καὶ ὅταν μεὺυσθῶσιν 
τὸν ἐλάσσω" σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως. 

«141 μο, 11 ἄρτι. Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὃ 
Ἰησοῦς ἐν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ. 

1,8. 19 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς 
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ια δηταὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. ὦ 

19 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ 

ἐν 
τὸ 

κ ή 

ΠΕ νο ΦΑΡΜΑ 4Η 

Ἰν1θτ 14 ἀνέρη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. καὶ εὗρεν ἐν ΜῈ 91419.18. 
Μο ΠΠ. τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ 1, 19.45.46, ᾿ ᾿ ῃ ᾿ , " 16 περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καϑημένους, καὶ 

ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ 

ὃ Όστερ. οίνου : - ΓΕ Τ' οὐνὸον ουκ ειχον οτι συνετελεσὺδη 
ϱ οινος του γαμου" ειτα | Ὅ οινος ουκ Ἔστιν 4 7-- και 10 
12 αδελφ. : Τ-- αυτου 

13 εμεινεν 
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ἧς Κατα νὰ πμ τ Σὲ 

ΝΟ ἀνέστρεψεν, καὶ τοῖς ΤΣ περιστερὰς 161, 519, 
σωλοῦσιν εἶπεν. ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ) ποιεῖτε 

τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου οἶκον ἐμπορίου. ἐμυνή- 11 ν» 69,10. "ἊΝ 

σϑησαν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν" ΠΑ ΝΕ 
τος ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. ἀπεκρί- 18 Μὲ 31,58. 

ἈΦ ἅγησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ" τί σημεῖον Ὗ; τ 

ἳ ᾿ δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; ἀπεχρίϑη Ἰησοῦς 19 μεϑ8,01 57.410. 

τος καὶ εἶπεν αὐτοῖς" λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ 
ὃν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. εἶπαν οὖν οἱ 90 

᾿ς Ἰουδαῖοι" τεσσεράκοντα καὶ ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήδη 
τ΄ ὁ ναὺς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς ἐν 

αὐτόν; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώ- 51 τ κ 6,.9. Ἢ 

ματος αὐτοῦ. ὅτε οὖν ἠγέρϑη ἐκ νεχρῶν, ἐμνή- 99 δ 

σϑησαν. οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ 

ἐπίστευσαν τῇ γοαφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὃ Ἰησοῦς. ΚΡ. 

τς Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ὃν τῷ πάσχα 

ἐν τῇ ἑοοτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ, ϑεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει' σαν 

αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ 24 α ᾿ 

“τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, καὶ ὅτι οὐ χρείαν 96 Μο 5,8, ἐπ 

εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ πεοὶ τοῦ ἀνϑοώπου" Ἂ 

αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνϑοώπῳ. νο 

ο Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ϱ τοι 1999. 

ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων" οὗτος ἦλϑεν 9 

πρὸς αὐτὸν νυχτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ": δαββεί, οἵ- | 

δαμεν ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐλήλυϑας διδάσκαλος" οὐδεὶς ρα 

γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, τα 

ἵν μὴ ᾖ ὃ δεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. ἀπεκρίδη Ἰησοῦς 8. τὶ 11,5 

καὶ εἶπεν αὐτῷ: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις ᾿ἶ ᾿ αν 

{ ο ἄνωϑεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν επ, 

| Φεοῦ. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος" πῶς 4 κα 

νο] 5 
Χ 

γῦ. 

1ὅ τ το πας ῤ ἬΝ ἄνετοεφεν 19 Ἡ [εν] 984 αὗτον | 

; Ἡ αὗτον 84 Ἡ [ο] τὰν θε 
ὃν 
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9.6::-:7] Κατα Ιωαννην 

δύναται ἄνϑρωπος γεννηϑῆναι γέρων ὤν; μὴ δύ- 
ναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον 

ο ος ὅ εἰσελϑεῖν καὶ γεννηϑῆναι; | ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς" ἀμὴν 
! ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηϑῇ ἐξ ὕδατος 

καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσεχϑεῖν εἰς τὴν. 
1,18. μα 6 βασιλείαν : τοῦ ὑδεοῦ. τὸ 7εγεννημένον ἔχ τῆς 

σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημµένον ἐκ τοῦ 
7 πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. μὴ δαυμάσῃς ὅτι εἶπόν 

Μο 4μ1. 8 σοι". δεῖ ὑμᾶς γεννηϑῆναι ἄνωϑεν. τὸ πνεδια 
ὅπου ϑέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, 
ἀλλ᾽ οὐκ οἷδας πόϑεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει" 
οὕτος ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 

9 ἀπεχρίϑη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ" πῶς δύναται 
10 ταῦτα γενέσδαι; ἀστεκρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ: 

; σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ 
7,16; 8,36,98;11 γινώσκεις; ἀμνὴν ἀμὴν. λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν 
ο) λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν. 

12 µαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. εἰ τὰ ἐπίγεια 
εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν 

Ῥχο 80Η. 18 τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν 
Ἐ ἀν). εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 

κα 21/89. 14 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ὁ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ 
κχαδὼς Μωῦσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

16 οὕτως ὑψωϑῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου, Ι ἵνα 
Β σας 8,45. 16 πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτως 

11,0. ᾿ γὰρ ἠγάπησεν ὁ ϑεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν 
τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 

6551 195,41. 17 αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ 

: ὅ Ἡ [ο] ἴησους | Ἡὶ αναγεννηδη || εισελὺ. εἰς : Ὦΐ 
δει |. του ϑεου : ἈΠῚ των οὐυρανων 6 σαρξ εστιν : 
Ἡ)-- οτι εκ της σαρκος εγεννη δη, Ι πνευμα εστιν : Ἡ]-|- 
οτι εκ του πνευµατος εστιν {ἐξ απῖα Όοις αρἰγ{έιβ 65έ, εί 
εκ Ώεο ῃϑύιιβ ορί 8 εκ : Ἡ'-- του υδατος και |- 18 ὁ 
ὧν εν τ. ουρ. : ἰ π' - -Η 16 υἱον : ἘΠ αυτου | Ἡ αλλα 

4 γεννηϑηναι 19 : -- ανωῦδεν δ Ιησους : - και ειπεν 
αυτω 15 εν αυτω : επ αὐτῷ εἰ επ αυτον εἰ εις αυτον 
Ἔ μὴ απολήται αλλ 
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Κατα Ιωαννην 5,18---99, 

γὰρ ἀπέστειλεν ὃ ϑεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον Δοι 17,51, 
ἵνα χρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωὺῇ ὁ κόσμος 
δι᾿ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ χρίνεται" ὁ 18 80. 54, 

ἢ πιστεύων ἤδη χέχοιται, ὅτι ἡ πεπίστευκεν 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. αὕτη 19 1,5.0--αι; 

᾿ δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυϑεν εἰς τὸν ην 

τ κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνϑοωποι μᾶλλον τὸ 

σκότος ἢ τὸ φῶς" ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 

πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ 20 Ε ὕ,19. 

οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχϑῇ τὰ 

ἔργα. αὐτοῦ: ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήδειαν ἔρχεται 21 

πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωϑῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι 

ἐν ὡεῷ ἐστιν εἰργασμένα. 

ἊΝ 7 
".- . Μετὰ ταῦτα ἦλϑεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαϑηταὶ 22 11193. 

| αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν 

μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης 35 μι 4,5. 

βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα 

| πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο" 

τα οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάννης. 34 Μι 14/5. 

έ Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαϑητῶν Ἰωάννου 55 

ο΄ μετὰ Ἰουδαίου περὶ καϑαρισμοῦ. καὶ ἦλϑον πρὸς 326 1,536--δι. 

ο΄ τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ" δαββεί, ὃς ἦν μετὰ 

σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε 

᾿ς οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 

ο΄, ἀπεχρίϑη Ἰωάννης καὶ εἶπεν: οὐ δύναται ἄν- 37} ὕμ. 

ΟΠ ὥἥρωπος λαμβάνειν οὐδὲν ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον 

αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. αὐτοὶ ὑμεῖς μον µαρτυ- 28 1,50.38.57. 

᾿ς ρεῖτε ὅτι εἶπον" οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλ᾽ 

᾿ς ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσϑεν ἐκείνου. Ὁ 39 μι 35,5, 

ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν" ὁ δὲ φίλος τοῦ 

γυμφίου, ὃ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ 

ο 9δ Ἡ [ο] Ιωανης 385 Ἡ Τουδαιων 96 Ἡ ηλὺδαν | Ἡ 

ο ειπαν 98 εἰπὸν : Ἡ-- [εγω] 

ο 49 Άη -|- οτι πονηθα εστιν 87 αὐτῶ : -:- ἀνωϑεν 
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4 δι τ ο”. 

αϑῦυ ἀγι ς Κατα Ιωαννην ς 

χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν Ὁ 
80 ἡ χαρὰ ἡ δινὴ πεπλήρωται. ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν,. τν 

8,39. 81 ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσὺδαν. Ὁ ἄνωϑεν ἐρχόμενος εξ 
ἐπάνω πάντων ἐστίν: ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς 
γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

1.89 ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν: ὃ ἑώρακεν καὶ -- 

ἤκουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν µαρτυρίαν αὐτοῦ 
ο΄ 88 οὐδεὶς λαμβάνει. ὃ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαοτυρίαν 

195.04, 84 ἐσφράγισεν ὅτι ὁ ϑεὸς ἀληδής ἔστιν. ὃν γὰρ - 

) ἀπέστειλεν ὃ δεὺς τὰ δήματα τοῦ ὑεοῦ λαλεῖ" 

ὅνο; 17,5, 96 οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. ὁ πατὴρ - 

2 

” ' 
ΜΑ άν 

ἐν ες ὴ 
ἘΠῚ νεος 

ον. 
ΡΜ 

τη 

ος ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ κα 

τη. 96 αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχεν ζωὴν αἰώγιον" ᾿Ξ 
ὁ δὲ ἀπειϑῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ ἡ ὁ 

- ὀργὴ τοῦ δϑεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. κ 

89.55.50, 4 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ χύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ ΕΣ Ὧ 

σαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαϑητὰς ποιεῖ. καὶ. ο 

καῖ, 9 βαπτίζει ἢ Ἰωάννης, --- καίτοιγδ᾽ Ἰησοῦς αὐτὸς ος 

8 οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ᾽ οἱ µαδηταὶ αὐτοῦ, --- ἀφῆκεν 
τὴν Ἰουδαίων καὶ ἀπῆλϑεν πάλιν εἰς τὴν Γαλι- 9 

4 λαίαν. Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσδαι διὰ τῆς Σα- Ἅ 
ον 14ο. ὅ µαρίας. ὄρχεταν οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας 

ο 39 54,85. λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν 
Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ) 
τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς “κεχοπιακὼς ΠΣ, γος, 

᾿ ὁδοιπορίας -ἐκαϑέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ: ὥρα 
τ ἦν ὡς ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ. ἐκ τῆς Σαμαρίας : ἃ 
ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" ὃός. μου - 

8 πεῖν. οἱ γὰρ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύϑεισαν εἰς 
9 τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. λέγει οὖν αὐτῷ 

-Ξ 

ον 

81 ἨΤ-- επανω πα. εστιν: 39 89 ἨΤ-- ,τουτο 86 Ἱ-- δε κο. 
Φα Ἡ .... Ἱ. | κὺοιοςςἝ Ἰήσυς α απ [ 6 Ἴωσπηφ. 
Ἡ ον [τω]. 9 Τ- ουν : ᾿ς 

84 ἀνεχάν Σ τῇ ο ϑεοὸς 86 μενεῖ 4.8 Ιουδαιαν : -1- ᾿ 
γην | -- παλι 7 ,1τις γυνὴ : | 8 
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4, δω 

ος σονχρῶνται  ουδαῖοι να ον Ε ἄπε- 10 του. 
 πρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ" εἰ ᾖδεις τὴν δωρεὰν 
"τοῦ Φεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι" δός μοι 
"αεῖν, σὺ ἂν ᾖτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι 

ο ὥδωρ ζῶν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή" κύριε, οὔτε ἄντλ ἴημα 11 
τῶ “ἔχεις. καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαωϑύ" οδού οὖν ἔχεις ς 

“τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς 12 ες . 
ΕΠ» Ἰακώβ, ὃς ἐδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς 

"ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ ϑρέμ- 
ματα αὐτοῦ; ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ" 19 αρ. 
πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει, πάλιν" 
ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, 14 ορτωο, 
Οὐ μὴ δυψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ 
δώσω αὐτῷ γενήσεται. ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλο- 
μέγου εἰς ζωὴν. αἰώνιον. λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ 15 

γυνή: κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διφῶ 
μηδὲ διέρχωμαι ἐνϑάδε ἀντλεῖν. λέγει αὐτῇ" 16 
ὥσαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλδὲ ἐνϑάδε. 
ἀπεκρίδη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν [αὐτῷ]: οὐκ ἔχω ἄνδρα. 11 
έχει αὐτῇ ὃ Ἰησοῦς" καλῶς εἶπες ὅτι ἄνδρα οὐκ 

ἔχω" πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις 18 
ὖκ ἔστιν σου ἀνήρ' τοῦτο ἀληϑὲς δἴρηκας. λέγει 191 κ 14,34.50. 
τῷ ἡἣ γυνή" κύριε, ϑεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 
πατέρες ἡμῶν ὃν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν᾿ 20 ον 

αὐ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ σάς 

᾿ όσος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ. λέγει, αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" 21! 
ἰστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν 
ἢ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνή- 

ε τῷ πατρί. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, 85 ἡ πα ἀτρρτσαιοος ον 
, ν : 5. 215. 

ὶ 

9 ἽΝ Σαμαριτὶς δὲ -οιτιδος | [ου ... Ζαμαρ. : ἢ --ἶ 
δε-- ἡ γυνὴ | που. 140: ΤῸ εγω 16 Ἡ σου τον 

Ἐς ΤΕ [αὐτῷ] | ουκ εχω ανὸ. : Τ' ανδρα οὐκ εχω 

9 δὲ πινων 90 -- ο τοπος 

989 αν 



4,28---87, ο Κατα Ιώαννην 

20 

ο Καὶ 8,17. 94 

1.41, 26 

9,87, 26 

2 

28 

29 

90 

81 

84, 99 

98 

17,4. 84 

Μι 9,87. 86 
1, 10/9. 

ΜΙ 6,10, 57 

ἡμεῖς προσχυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ 
τῶν Ἰουδαίων ἐστίν: ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν 
ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληϑινοὶ προσχυνηταὶ προσκυνή-. 
σουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληδείᾳ' καὶ 
γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας 
αὐτόν: πνεῦμα ὁ δεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας 
αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληϑείᾳ δεῖ ποοσκυνεῖν. 
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή" οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὃ - 

λεγόμενος Χοιστός" ὅταν ἔλϑῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ 
ἡμῖν ἅπαντα. λέγει αὐτῇ ὃ Ἰησοῦς" ἐγώ εἶμι, ὃ 

3 δ 

λαλῶν σοι. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἤλϑων οἱ ναϑηταὺὶ Ἵ ή κι ἢ 

αὐτοῦ, καὶ ἐδαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει" 
οὐδεὶς μέντοι εἶπεν" τί ζητεῖς; ἦ" τί λαλεῖς µετ᾽ 
αὐτῆς; ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ 
ἀπῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνϑρώποις" 

δεῦτε ἴδετε ἄνϑρωπον ὃς εἶπέν µοι πάντα ἃ 
ἐποίησα" μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χοιστός; ἐξῆλον. 
ἐχ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. Ἐν 
τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ λέγοντες" 
ῥαββεί, φάγε. ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" ἐγὼ βρῶσιν 
ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἵ 
μαϑηταὶ πρὸς ἀλλήλους: μὴή τις ἤνεγκεν αὐτῷ 

φαγεῖν; λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" ἐμὸν βρῶμά ἐστιν 
ἵνα ποιήσω τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός µε καὶ 

τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ ϑεοισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ 
λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑμῶν καὶ 
ὑεάσασὺε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς ϑὲε- 
οισμόν. ἤδη | ὁ δερίζων μισϑὸν λαμβάνει καὶ 
συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων 
ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ ϑερίζων. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος 

94 Τ- αυτον  Τ' προσκυνδιν δει 37 Τ' ζητεις ἢ τι. 
84 Τ' ποιω 8δ Ἡ, δερισμον ηδη: 86 ινα: Τ-- και 

26 οιδαμεν | ἨΜεσιας 88 προς αλληλ. : εν εαυτοις 
ὃδ -- ετι 1 τετραμῆνον | 
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Κατα Ἰωαννήην 6ΘΟ 4,38.-(9, 

ἐστὶν. ἁληδινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ 
ΣῈ ἄλλος ὁ δερίζων. ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς ϑερίξευν 88 
ὃ οὐχ ὑμεῖς χεχοπιάκατε: ἄλλον κεχοπιάκασιν, 
"καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύϑατε. 

᾿ς Τσι δὲ τῆς πόλεως ἐχείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 89 
᾿ς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς 
ο μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα. ὡς 40 
“οὖν ᾖλῦον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων 
αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς" καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο 
ἡμέρας. καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν 41 
λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ 42 

ΥΞΕΙ - τὴν σὴν λαλιὰν σιστεύομεν" αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, 
"καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληϑῶς ὁ σωτὴρ τοῦ 
τών 

Σ : Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλϑεν ἐκεῖθεν εἰς 48 Μι 4,15. 

Ἴ τὴν. Γαλιλαίαν. αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν πατάγου Σ 

οι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. ᾿ θα ς 

ὅτε οὖν ἦλϑεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν 48 3,38. 

᾿ς οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν 
Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑοοτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλϑον 

ες τὴν ἑορτήν. 
᾿ς ἨἩλδε οὖν πάλιν εἰς τὴν Κωνᾶ τῆς Ι]αλι- 46 5,..9. 

'λαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. Καὶ ἦν 

τις. “βασιλικὸς οὗ ὃ υἱὸς ἠσϑένει ἐν ΚΚαφαρναούμ" 

ξ οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ὃκ τῆς Ἰουδαίας 47 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλϑεν πρὸς αὐτὸν καὶ 

ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν" 

οὸς αὐτόν" ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ 

.38 Π' απεσταλκα 89.410 Τ Σαμαριτ- 43 Ἡ ελεγ. 

Ί [ἢ την λαλιαν σου 4δοτε: Ῥως. | οσα: Ῥα 

“ἩΤ Ἡν δε τις 46.49 π' -|βασιλίσκος|- 48 Ἡ πιστευσητε; 

0  πθροξ δὅϑα 1: 0σα 423 Λλαλιαν : μαρτυριῶν | 

ων χριστὸς 48 ὀχευϑεν | τς καὶ απηλὺδεν 45 εξεδεξαντο 

τὸ 241 16 
“- 

μελλεν. γὰρ ἀποϑνήσκειν. εἶπεν οὖν ὃ Ἰησοῦς 48",.8. 1κ 1,99, νι 

ἢ πιστεύσητε. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός": 49 ες 

ἢ νο. δὰ ἰδ κ ποή 



4,50--ὅτ. ὠΦΚΚατα Ιωανγνὴν 

κύριε, κατάθηϑι πρὶν ἀποϑανεῖν τὸ παιδίον µου. 
60 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" πορεύου" ὃ υἱός σου ζῇ. 

ἐπίστευσεν ὁ ἄνϑρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ - 
51 ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. ἤδη δὲ αὐτοῦ χκατα- 

βαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ [καὶ 
ὅ2 ἤγγειλαν] λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ. ἐπύϑετο 

οὖν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἧ κομιφότερον ἔσχεν" 
εἶπον οὖν αὐτῷ ὅτι ἐχϑὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν 

1199. ὅὃ8 αὐτὸν ὁ πυρετός. ἔγνω οὖν ὃ πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ 
παλ φῇ ὥρᾳ ἐν ἢ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς: ὁ υἱός σου 

ζῇ: καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 
51.5. 64 Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς 

ἐλϑὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίων. 

ἢ Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη 
ἢ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. ὌἬ στιν δὲ ἐν τοῖς Ἱερο- 
σολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήϑροα, ἡ ἐπι- 
λεγομένη βραϊστὶ Βηϑξαϑά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 

8 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆϑος τῶν ἀσϑενούντων, 
ὅ τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν. ἦν δέ τις ἄνϑοωπος ἐκεῖ 
τριάκοντα καὶ ὀχτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσϑενείᾳ 

6 αὐτοῦ" τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ - 
γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ". 

7 δέλεις ὑγιὴς γενέσϑαι; ἀπεκρίϑη αὐτῷ ὃ ἀσϑενῶν" 
κύριε, ἄνϑρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχϑῇ τὸ 

61 Π-- αυτου 29 | [και ἠγγειλ.] : Ἡ, [καὶ απηγγ.] : Τ-πῈ 
|. Ἱ-- λέγοντος ὄ9 Ἡ ειπαν δά Η Ίουτο [δε] 8,1 δ" Τ' 
ἢ εορτη ὃ επι τη προβ. : ἈΠ [προβατικὴ] | η επιλεγ. : Ἐ 
το λεγομενον | ἢ Βηὺσαιδά Ἡ, Βηδεσδά ὃ ξηρων : Ὁ -Ὲ 
. παραλυτικὼν ἰ ἔῃ : ΠΕ , ἐκδεχομενὼν τὴν του υδατος 
κινησιν -Ἐ- (4). αγγελος δὲ (γαρ) Κυοιου [κατα καιρον] κατε-. 
βαινεν (υἱ ελουετο) εν τη πολυμβηῦδρα και εταρασσετο (οἷ 
ἑταρασσε) το υδωφ' ο ουν πρωτος εµβας [μετα τὴν ταραχὴν 
του υδατος] Όγιης εγινετο οιω (οἱ ὦ) δηποτ᾽ ουν (οἱ δηποτε) 
κατείχετο νοσηµατι. ὅ Η [και] 

49 τον παιδα οἱ τον Όιον δ1 ο υιος (σου) 53 εβδοµην : 
του τα οἱ ΠΟΠ 5.1 Ιουδαιων : αζυμων εἰ : -Κ η σκηνο- 
στ)για 9 Μελζεδα εἰ Βηὺδσαιδα ὃ -- τις 5 ᾿ 
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στον φον το αχ! ἐ 

; Κατα Ιωαννὴ» ὅ,8--.90, 

τ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν χολυιβήϑοαν" ἐν ᾧ δὲ 

ἔρχοιιαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει 8 μι ο, 

αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" ἔγειρε ἄρον τὸν χράβαττόν σου 

"καὶ περιπάτει. καὶ εὐδέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄν- 9. 9.4. 

ὕρωπος, καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ πε- 

οιεπάτε. Ἢν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

᾿ς ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεϑεραπευμένῳ" σάββα- 1τ0 09 1151, 

τόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἄραι τὸν χράβαττον. 

ὃς δὲ ἀπεχρίϑη αὐτοῖς" ὁ ποιήσας (νε ὑγιῆ, ἐκεῖνός 11 

μοι εἶπεν: ρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 

ἠρώτησαν αὐτόν" τίς ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος ὁ εἰπών 19 

σοι" ἄρον καὶ περιπάτει; ὃ δὲ ἰαϑεὶς οὐκ ἤδει 18 

τίς ἐστιν: ὃ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν 

τῷ τόπῳ. Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 14 8.11. 

ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ" ἴδε ὑγυὴς γέγονας" 

μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 

ἀπῆλϑεν ὁ ἄνϑρωπος καὶ εἶπεν τοῖς Ἰουδαίοις 1ῦ 

ον ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. καὶ διὰ 16 μὲ 14. 

τοῦτο ἐδίωχον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα 

ἐποίει ἐν σαββάτῳ. ὃ δὲ ἀπεχρίνατο αὐτοῖς" ὁ 11 9,. 

πατήρ µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι' | 

διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι 181150: 10,88, 

το ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ µόνον ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ 

καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν ϑεόν, ἴσον ἑαυτὸν 

τς ποιῶν τῷ ϑεῷ. Ἀπεχοίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ 19 511.95. 

ἔλεγεν αὐτοῖς" ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται 

ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἂν μή τι βλέπῃ 

τὸν πατέρα ποιοῦντα' ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, 

ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. ὃ γὰρ πατὴρ 30 8,86, 
" , 

ο φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς 

ο 7.-- ευδεως 11 Ἐ-- ος δὲ 18 ταδεις : Τ' ασδενων 

14 Ἡ [ο] [ησ. 16 ειπεν : ΠΒ, ανηγγειλεν 17 ἢ ο δὲ 

[Ιησους] 18 Τ-- ουν 19 Ἡ [ο Ιησους] | Ἔ ποιει οµοιως 

Ζ 

νο 7 Άπ - και λαμβάνει ιασιν οἱ -|- εγω δὲ ασθενων πορευοµαι 

16 Τησουν : -᾿ και εζητουν αυτον αποκτειναιν 19 ο υιος 

ο 19: -- του ανδρωπου 
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ὅ,51--8ῖ6,᾽, Ἑ᾽ Κατα Ιώαννην 

ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα,. ἵνα 
21 ὑμεῖς ϑαυμάζητε. ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ ἐγδίθ δι 2 

τς ἀνθ τοὺς γεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς ο 
Δοὶ 1191. 99 θέλει ἑωοποιεῖ. οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κοίνει οὐδένα, 
ΤῊ Ἴ..5.928 ἀλλὰ τὴν χρίσιν πᾶσαν δέδωχεν τῷ υἱῷ, ! ἵνα ἘΣ 

πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καϑὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ΩΣ 
ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμιᾷ τὸν πατέρα τὸν - 

916.18. 94 πέμψαντα αὐτόν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὁμῖν ὅτι ὁ 15 8,14. 
τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί Ἢ 
μν8 ἔχει, ἑωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται - 
ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ δανάτου εἰς τὴν ζωήν. Ἢ 

Μ: 8,35, 9 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὁμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν 
᾿ς ἔστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς. τοῦ 

ἅ,.-.4.26 υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. ὥσπερ 
ο γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ὃν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ ΤΣ 

λα Το, 27 υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. καὶ ἐξουσίαν. ο 
ος ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνρώπου εν 

28 ἐστίν. (νὴ ϑαυμάξετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν :3 
| ἡ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς 

ὅμο, Ὃν 13,5, 39 φωνῆς αὐτοῦ | καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαδὰ στοιή- 
- σαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ τὰ φαῦλα ποά- 
19, 6,38, 90 ἕαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. Οὐ δύναμαι ἐγὼ ο 

: ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν: καϑὼς ἀκούω χρίνω,. “ταν 
καὶ ἡ κρίσις ἣ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶτὸ 
ὑΝέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 

91 με. Πὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἣ μαρ- ῬΣ 
8687. 82 τυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληϑής" ἄλλος ἐστὶν ὃ μαρ- ΣΣ 

τυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἴδα ὅτι ἀληϑής ἐστιν ἡ ᾿ 
1.19.- 34. 88 μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. ὑμεῖς ἀπεστάλ- 

κατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκδν τῇ ἀληϑείᾳ" 
84 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνϑρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμ- 

ΤΠ, 1,17, 86 θάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωϑῆτε. ἐκεῖνος 

30 Τ δαυμαζετε 99 οι 39 : Ὠ[Β]-. δε 88 Ῥ οιδατε 

36 ϑεου : ανδρωπου 96 ο πατηρ:-- ο ζων 99 -- τα 99 
909 µε: πατοος 84 ανδρωπων 

944 κ 



: Κατα Ιωαννὴν ο ρα δ8, 

ν ἦν. ὃ ΥΩ ὃ χαιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ 
ἠϑελήσατε ἀγαλλιαϑῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ 

' αὐτοῦ... ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ 801. οι, 
ΕΞ Ἰωάννου" τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὃ πατὴρ ἵνα ες 
ες τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ 

Η περὶ ἐμοῦ ὅτι ὃ πατὴρ μὲ ἀπέσταλκεν. καὶ ὃ 87 Μὰ 17. 
Ρι 4,15. 

ὩΣ πέμψας με πατήρ, ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ 
ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε 

εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ 88 
᾿ς ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, 
αν τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, 89 ος 

ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν. αρα, 
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ" " καὶ 40 

᾿ς οὐ ϑέλετε ἐλδεῖν πρός µε ἵνα ζωὴν ἔχητε. Δόξαν 41 
4 το ἀνὑρώπων οὐ λαμβάνω, ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς 49 
ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 
3 ἐγὼ ἐλήλυδα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός µου, καὶ 48 
οὐ λαμβάνετε με. ἐὰν ἄλλος ἔλϑῃ ἐν τῷ ὀνόματι 
τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμφεσὺδε. πῶς δύνασὺδε ὑμεῖς 44 15,45. 
πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ ο ἐξ 
ἣν δόξων τὴν παρὰ τοῦ μόνου ϑεοῦ οὐ ζητεῖτε; 
ἡ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν 45 τι 5196. 

ατέρα". ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωῦσῆς, εἰς ὃν | 

κ δι 18, 16. 
.στεύετε ἂν ἐμοί; περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. τ 

το ῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 
τι 1-15: 

᾿ς Μετὰ ταῦτα ἀπῆλδεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς Ὁ νο οὐ μι 
τ ϑαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. ἦκο- ϱ 1, 910--1Π. 

2. 

| ούϑει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ὀϑεώρουν τὰ 

49 Π' οὐκ εχετε Ῥοδύ οτι 44 παρα 19: Ἡ παρ | Ἡ . 
4 [ϑεου] 47 πιστεύσετε : Ὦ πιστεύετε 6.2 Τ' εωρων 

4 ὑμῶν 9 90 : Ἔ προς τον πατερα 6.1 Ιαλιλαιας : -|- τ 
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ὑμεῖς. ἠλπίκατε. δἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωῦσεῖ, ἔπι- 46 ἀκ 8,16; 49, 10, ο. 

τι 14189--1. 

ος 
ν 

εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς 47 τοι. τ, 16,81. 6 

ας ΟΕ, 



0,3---1θ, Κατα Ιώαννην 

»" 

8 σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσϑενούντων. ἀνῆλϑεν 

9118: 11.65. 4 

. ὃ 

-- 

10 

11 

12 

19 

η 18.16. 14 

δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάδητο μετὰ 
τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ 
ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφδαλ- 
μοὺς ὃ Ἰησοῦς καὶ Φεασάμενος ὅτι πολὺς. ὄχλος 
ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς Φίλιππον: πόϑεν 
ἀγοράσωμεν. ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; τοῦτο δὲ 
ἔλεγεν πειράζων αὐτόν: αὐτὸς γὰρ ᾖδει τί ἔμελλεν 
ποιεῖν. ἀπεχκρίϑη αὐτῷ Φίλιππος" διακοσίων δη- 
ναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρχκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος 
βραχύ [τι] λάβῃ. λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαϑητῶν 
αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου: ἔστιν 
παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους χριϑίνους 
καὶ δύο ὀψάοια" ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσού- 
τους; εἶπεν ὁ Ἰησοῦς" ποιήσατε τοὺς ἀνϑοώπους 
ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. 
ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριϑινὸν ὡς σεντα- 
χισχίλιοι. ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ 
εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως 
καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤϑελον. ὡς δὲ ἕνε- 
πλήσύὑησαν, λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ: συνα- 
γάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα µή τι 
ἀπόληται. συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα 
κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν 
χριδίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβοωκόσιν. Οἱ 

οὖν ἄνδρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον 

18,86, 15 

16--21: 
Με 14,55--38., 16 
Μο 6,48--ὅ9, 

ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληϑῶς ὃ προφήτης ὃ ἐρχόμενος 
εἰς τὸν κόσμον. Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν 
ἔρχεσδαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, 
ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. Ὡς 

8. Τ' εκαϑεζετο Ἔ τὸ πασχα Σ πὸ τὰ 7 Τ' απο- 
κοινεται | Το Φιλιπ. | [τι] : Τ--Ἡ 10 ουν οι: Ὦ ουν, 
11 Τ' ευχαριστησεν και εὐῶωκεν 14 δα εποι. σηµεια | Ῥο 
εις τ. κοσµ. ερχοµενος 15 ανεχωο. : Τ' φευγει 

11 εδωκεν οἱ -- τοις µαδηταις, οι δε µαδηται 14 -- αλη- 
ως 15 Άπ - χακει προσηύχετο 
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ΠΕ ΨΥ ὙΚΎὙΓ ΤΡὙ'ῪΞΕ',Ο ΑΓ 2 

" 

δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ 

τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο 

πέραν τῆς ϑαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία 

“ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὕπω ἐληλύδει πρὸς αὐτοὺς ὁ 

Ἰησοῦς, ἤ τε ϑάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος 

διεγείρετο. ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι 

πέντε ἢ τριάκοντα ϑεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περι- 

 πατοῦντα ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου 

γινόμενον, καὶ ἐφοβήϑησαν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς" 

ἐγώ εἶμι, μὴ φοβεῖσϑε. ἤϑελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ 

τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. ᾿ 

Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς 

ϑαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ 

εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλϑεν τοῖς μαϑηταῖς 

αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ 

μαϑηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλϑον: ἀλλὰ ἦλϑεν πλοιάρια 

ἐχ Τιβεοιάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν 

ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. ὅτε οὖν εἶδεν 

ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαϑηταὶ 

αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλϑον 

εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. καὶ εὑρόντες 

αὐτὸν πέραν τῆς ϑαλάσσης εἶπον αὐτῷ" δαβῥεί, 

πότε ὧδε γέγονας; ἀπεκρίδη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ 

εἶπεν" ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ μὲ οὐχ ὅτι 

εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων 

χαὶ ἐχορτάσδητε. ἐργάξεσδε μὴ τὴν βοῶσιν τὴν 

ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς 

ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ὑμῖν δώσει" 

17 και... εγεγονει: Τ' κατελαβεν δε αυτους ἡ σκοτια ἠ 

᾿ἯΤ' εληλ. Ιησους προς αυτους 18 Π' διηγειρετο 19 

στάδια 31 Π' επι τὴν γὴν 99.98 ειδον ... κυριου. : Ὦ 

ιδων οτι... κυριου" -- 928 Τ ἄλλα ηλὺδον | Η πλοια 

"97 Π' διδωσιν υμιν 

92 ἕν : -- εκεινο εις ὁ ενεβησαν οι µιαθηται αυτου 

23 αλλων πλοιαοιων ελδοντω» | του τοπου : ουσης Ι - 

ς ρυχαριστ. τ. κυριου 96 εληλυϑας 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

26 

26 

ΟἿ 4,14, 6196. . 



Ἂ 

Ἐκ 16.18.14. 
ΡΒ 78,94, 

49, 

48, 4014 1,37. 

90.59, 

17,6--8. 
ΜῈ 11,58. 

4,84. 
Μι 96,89. 

10,538.99; 11,19. 

δ,20; 11,34, 

.88 

η . 

τς Κατα ϐθρ6--41, Ίωαννην 

28 τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ δεός. εἶπον 
οὖν πρὸς αὐτόν: τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαξώμεὺα τὰ 
ἔργα τοῦ ϑεοῦ; ἀπεκρίῦη ὃ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν ο 
αὐτοῖς" τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ δεοῦ, ἵνα πι- ΣΝ 
στεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖνος. 
αὐτῷ" τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ 

581 πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; | οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ 
μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραµ.-. 
μόνον" ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 92 

οὐ Μωῦσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρα- 

“- Ἂν τε 
εισον ουν 

ΕΡ̓ 

νοῦ, ἀλλ᾽ ὃ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄροτον 

Ψεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
84 ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμφ. 
86 χύριδ, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄοτον τοῦτον. εἶπεν 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" ἐγώ ς 2, 

96 

97 

εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν 
ὅτι καὶ ἑωράκατέ [με] καὶ οὐ πιστεύετε. Πᾶν ὃ 
δίδωσίν μοι ὃ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν 

88 ἐρχόμενον πρός µε οὐ μὴ ἐχβάλω ἔξω, ὅτι κατα- 
ῥέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ δέλημα 
τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός µε. 

99 

πᾶν ὃ δέδωκέν µοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
40 

τὸ ϑέλημα τοῦ πατρός µου, ἵνα πᾶς ὁ δεωρῶν 
τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, 

41 καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἰγόγ- 

39 Ἐ--ο 89 ἈΤ δεδῶκεν 88 αρτ.: Τ-- ὁ 88 Τ ειπεν 
ου» δ6 Τ.-- ἴω 87 με: ΤΠ εµε 88. Π' ποιησω 
8ὅ9.40 Τ' εν τη 40 ΓἜ αιωνιον και 

δ πεινασὴ : -- πωῶποτε 
πατρος 89 εξ αυτου : µηδεν 
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δ7 -- εξω 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληδινόν' ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ 

εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν" 

εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς" ὁ Ὁ 
ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὃ πιστεύων. 

τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός µε, ἵνα 

ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. τοῦτο γάρ ἔστιν 

ὅθόθ με : - 



ὧς - 

Κατα ]ωαννην 69-54, 

γυζον. οὖν οἱ Ἰουδαῖοι. περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν" ἐγώ 
εἰμι ὃ ἄρτος ὃ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 491, 1,55. 
ἔλεγον: οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὃ υἱὸς Ἰωσήφ, 

ο οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα: 
᾿ς πῶς νῦν λέγει ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαταβέβηκα; 
ἐ- 1 ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς" μὴ γογγύζετε 48 
μετ. ἀλλήλων. οὐδεὶς δύναται ἐλϑεῖν πρός [ι8 44 ο5. 
ςδὰν μὴ ὃ πατὴρ ὁ πέμψας μὲ ἑλκύσῃ αὐτόν, 
κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἔστιν 45 15 51,3. 

ο γεγραμμένον ὃν τοῖς προφήταις" καὶ ἔσονται πάντες 
, διδαχτοὶ ὑεοῦ' πᾶς ὁ ἀχούσας παρὰ τοῦ πατρὸς ; 
"καὶ μαϑὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. οὐχ ὅτι τὸν πατέρα 46 1,18. 

-'ἑώρακέν τις, εἰ μὴ ὁ ὧν παρὰ τοῦ δεοῦ, οὗτος 
δώραχδν τὸν πατέρα. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ 47 8,6. 
συιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. ἐγώ εἰμι ὃ ἄρτος 48 80. 

ο. τῆς ζοῆς. οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ 49 31.859. 

Ε΄ τὸ μάννα καὶ ἀπέδανον" οὗτός ἐστίν ὃ ἄρτος ὁ 6ος ο ο 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ 

φάγῃ καὶ μὴ ἀποδάνῃ. ἐγώ εἶμι ὃ ἄρτος ὁ ζῶν δἱ Ἡ 10,5.10, 
Ἧ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς" ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου 
' γοῦ ἄρτου, ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα" καὶ ὃ ἄρτος δὲ 
ὃν ἐγὼ δώσω ἣ σάρξ μού ἐστιν δπὲρ τῆς τοῦ 
κόσμου ζωῆς. -Ἐ μάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους ὕϑ ο, 
οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες. πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν 
δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 59 
: Ἰησοῦς" ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε 
τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου καὶ πίητε 
αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ δ4 

49 σε ον Ι λεγει : ΤῈ ουτος 44 Ὦ προς εμὲ 
Ἡ [του] | πατερα29: Τ δεον δ0 Ὦ αποϑνησχη δ1 Τ εκ 

του εµου αρτου | η σαρξ µου εστιν : Ὦ Τ Ρροβδὲ ζωης {{ η} -|- 
ἣν εγω δώσω Ῥοβί εστιν δ Τ μὸν ουτος | σαρκα : Π-]- 
τυτου] δδ [ο] 

49 -- καὶ τ. µήτερα | εαυτον ἀπὸ τ. ουθ. καταβεβήηκεναι 
ο - 0 πατηρ 46 Όεου : πατρος 47 ο πιστ. : - εις 
ἵ ῥδ φαγήτε : λαβητε 
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ϐ,δδ---67. Κατα Ιωαννην 
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τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷμα, 
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳα. ἣ γὰρ σάρξ µου ἀληδής ἐστιν 
βοῶσις, καὶ τὸ αἷμά µου ἀληϑής ἐστιν πόσις. ὃ 
τοώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷμα 
ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. χαϑὼς ἀπέστειλέν 
μ8 ὃ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ 
ὃ τρώγων µε κἀκεῖνος ζήσει δι᾽ ἐμέ. οὗτός ἐστιν 
ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καϑὼς ἔφαγον 
οἱ πατέρες καὶ ἀπέϑανον' ὃ τρώγων τοῦτον τὸν 
ἄρτον ζήσει. εἰς τὸν αἰῶνα. Ταῦτα εἶπεν ἐν συνα- 
γωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμι. Πολλοὶ οὖν 
ἀχούσαντες ἔκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ εἶπον" σκληρός 
ἐστιν ὁ λόγος οὗτος" τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 
εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ 
τούτου οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς" τοῦτο 

ὑμᾶς σκανδαλίζει; ἐὰν οὖν ϑεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνὑδρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; τὸ 
πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, ἣ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ 

[τ 3 

οὐδέν: τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά 
ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες - : ς Ὶ 

οἱ οὐ πιστεύφυσιν. ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς 
τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἔστιν ὁ 
παραδώσων αὐτόν. καὶ ἔλεγεν: διὰ τοῦτο εἴρηκα 
ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλϑεῖν πρός µε ἐὰν μὴ 
ἢ δεδομένον αὐτῷ ἔκ τοῦ πατρός. Ἔκ τούτου 
πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ἀπῆλϑον εἰς τὰ 
ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. εἶπεν 
οὖν ὃ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα" μὴ καὶ ὑμεῖς Ψδέλετε 

δ6 εν αυτω : Ἠὶ -- καθως εν εµμοι ο πατὴρ καγω εν τω 
πατρι. ἀμὴν ἀμὴν Λλεγω μι», εαν µη λαβητε το σῶμα του 
Όιου του ανϑρωποῦυ ὡς τον αρτον της ζωης, ουκ εχετε ζωὴν 
ἐν αυτω.  ὅὄθ ἔπ : π᾿ -- σαββατω]ὶὐ) 60 Ἡ ειπαν 64 ἩΗ 
αλλα 65 Τ προς εµε 66 τουτου : Τ- ουν | [εκ]: Π-- Έ 

6δ -- καὶ το αι. ... ποσις 

250 



πρὸς τίνα ἀπελευσόμεϑα; δήματα ζωῆς αἰωνίου 

ἔχεις" καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν 

ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. ἀπεκρίδη αὐτοῖς ὁ 

Ἰησοῦς" οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; 

καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. ἔλεγεν δὲ τὸν 

Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου" οὗτος γὰρ ἔμελλεν 

παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα. 
" 

Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ 

Γαλιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤϑελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περι- 

πατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 

ο ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑοοτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σχηνοπηγία. 

᾿ς εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ" μετά- 

βηδι ἐντεῦϑεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα 

καὶ οἱ μωϑηταί σου ϑεωρήσουσιν τὰ ἔργα σου ἃ 

᾿ ποιεῖς" οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ, καὶ ζητεῖ 

αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέ- 

οῶσον σεαυτὸν τῷ χόσμῳ. οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ 

4 αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. λέγει οὖν αὐτοῖς ὃ 

; Ἰησοῦς: ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὕπω πάρεστιν, ὁ δὲ 

᾿ χαιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. οὐ δύ- 

"ψαται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι 

"ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ 

πονηρά ἐστιν. ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν" 

ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ 

ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. ταῦτα δὲ εἰπὼν 

αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. Ὡς δὲ ἀνέ- 

᾿. 70 Ἡ εξελεξαµην, και... εστιν; 71 Ῥ αυτον παραδι- 

ο ὀοναι | εις: Τῶν 17,1017-- Και | Ἡ [0] 8 δ [σου] 

᾿ς τὰ εργα 4 αυτος : Ὦ αυτο ὁ Τ-- ουν 8 ουκ : 91 

ουπω 971-- δὲ | αὐτοῖς : ὨΤ' αυτος 

69 αγιος : χρισος ο υἱὸς |. ϑεου : - του ζωντος 

71 Ἰσκαρ. : απο Καρυωτου 7,3 Γαλιλαιαν ὅ Βπ -|- τοτε 
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ὑπάγειν; ᾿ ἀπεκρίδη αὐτῷ Σίμων Πέτρος" κύριξ, 68ου. 

1,49: 11,57. 
Μι 14,88; 

16.16. 

Τν 98.84. 

919. Μί 19.6. 
Δοι 1,14. 

Μι 18,0. 

94. 

10,18. 



7, 11-:3 8; Κατα ἸἸωώαννὴν. 

βησαν οἱ δα αὐτοῦ. εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ 
αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ. 

11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ 
-- 12 ἔλεγον: ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 1 καὶ γογγυσμὸς περὶ 

αὐτοῦ ἣν πολὺς ὃν τοῖς ὄχλοις" οἱ μὲν ἔλεγον 
ὍΣΣ ὅτι ἀγαϑός ἐστιν' ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον: οὔ, ἀλλὰ. 
9,55, 1945.18 πλανᾷ τὸν ὄχλον. οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει - 

δν περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. αρα 
14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς 

Ὃ ος 16 τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. ἐδαύμαζον οὖν οἱ Ίου- 
δαῖοι λέγοντες" πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ, 

Ἴ 15,49, 16 μεμαϑηκώς; ἀπεκρίδη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ - 
εἶπεν" ἣ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ 

17 πέμψαντός µε" ἐάν τις ϑέλῃ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 
ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ 

ὅ,41.4. 18 τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. ὃ ἐπ 
ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ξητεῖ" ὃ δὲ 
ξητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος 

ὅμτ. Λο τισῦ, 19 ἀληϑής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. οὐ 
ΜΑΗ Μωῦσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς. εξ 

ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί κε ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 
848.65: 1990, 90 ' ἀπεκρίδη ὁ ὄχλος" δαιμόνιον ἐ ἔχεις" τίς σε δητεῖ 

ὅ,16, 91 ἀποκτεῖναι; ἀπεκρίδη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
ἀπ ας 22 ὃν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες “ϑαυμάζετε. ἜΑ 

τοῦτο Μωῦσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν, --- 
οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωύῦσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πα- 
τέρών, --- καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνϑρωπον. : 

ὅ,8, 28 εἰ περιτομὴν λαμβάνει, ἄνϑρωπος ἐν σαββάτῳ ἵ ἵνα. 
μὴ λυϑῇ ὃ νόμος Μωῦσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον 

Ἵ 

Ὁ 

10 αλλα ως: ἜΝ, 19 Τ ἣν περι αυτ. πολ. εν τω 
μόρος | [δε] : 17 Ἑ-- του 19 ὨΤ δεδώκεν 
9 δια τουτο : ην 0 ἯΙ Η [εν] 98 Ἡ [ο] ανϑο. | Το 
ονορης ς 

14 µεσαξουσης 431 παντες : υμεις 98. εµοι: 0 πως 
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“Κατα Ἰωάννην, νο ος 

ἄνϑρωπον ὑγιὴ ἐποίησα ὃν ρα. νὴ κρίνετε 94 4.15. 
Ἐν ὄψιυ, ἀλλὰ τὴν δικαίαν χοίσιν κοίνετε. 

Ε΄ ἼἜλεγον οὖν τινες ἐν τῶν Ἱεροσολυμειτῶν" οὐχ 556 ιο, 
. Οὗτός ἔστιν ὃν ζητοῦσιν ἀσιοκτεῖναι; καὶ ἴδε πειο- 96 
᾿ θησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. (ή “ποτε 
 ἀληϑῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ 
Χριστός; | ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόϑεν ἐστίν" ὁ δὲ 97 α. 

᾿ Χριστὸς ὃ ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόϑεν ἐστίν. 
ἔχραξον οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ 28 
λέγων" κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόϑεν εἰμί" καὶ 
σι) ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυϑα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληδινὸς 
ὃ: πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε: ἐγὼ οἶδα 99 μι 11,57. 
αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός µε ἀπέστειλεν. 
Ἠξήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν 80 8,50: 18, 
ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύϑει ἣ ὥρα ΟῚ 
αὐτοῦ. Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 91 8,80; 10,49. 
αὐτόν, χαὶ ἔλεγον: ὁ Χριστὸς ὅτων ἔλϑῃ, μὴ ΠΡ ος 

Ἂ “πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; Ἤχου- 89 
σῶν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ 
ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαοι- 

αἴον ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. εἶπεν .. 98 18,88. 

ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά µε. τεσ με καὶ 84 8,51; 11/24, 
οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ 
᾿δύνασϑε ἐλϑεῖν. εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς 8 
ἑαυτούς" ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσὺαι, ὅτι ἡμεῖς 
Οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν 
ρου μέλλει πορεύεσθαι καὶ ΠὐφΩ ΠΗ: σὴ 

94 κρυνετε 29 : Π' χρινατε 98 Ἡ [ο] [ησ. 99 Π' 
κο 81 Ὅ Πολλοι δὲ επιστ. ἐκ τ. οχλ. εἰς αὖτ. | 

οίῃσ. : ἽἜ ποιει 39 Π' υπηρετ. Ῥοβί. απεστ. 84 [με]: 
46 Τ μελλει ουτος | Τ-- Ίμοις 86 [με]: Η-- Π! ς 
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2,51: 38}: Κατα Ιωαν»γνὴν» 

Ὦων 98,86. 4210. 57 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέοᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς 

τε δι τοῖς. εἱστήκειν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων" ἐάν τις 
, 

σι. 88. ὀιψᾷ, ἐρχέσδω πρός |ε καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων 

ο πολ 18111 εἰς ἐνέ, χωϑὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς. 
ΦΌΘΙ 51.28. δρ ο ας ή δ δ᾿ 

9 κοιλιας αυτου οευσουσιν ὕδατος ζῶντος. τοῦτο 

δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμ- 

βάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν: οὔπω γὰρ ἦν 

6,14. Ὁὲ 115.40 πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσϑη. Ἐκ τοῦ ὄχλου 

οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον" οὗτός 

1.40. 41 ἐστιν ἀληϑῶς ὁ προφήτης" " ἄλλοι ἔλεγον" οὗτός 

: ἐστιν ὁ Χοιστός" οἱ δὲ ἔλεγον: μὴ γὰρ ἐκ τῆς 

ο. 49 Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; οὐχ ἡ γοαφὴ εἶπεν 

Μεϑ,0.6:59.45, ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυεὶδ, καὶ ἀπὸ Βηὺλεξι 

ῬΒ 80,4... τῆς χώμης ὅπου ἦν Δαυείδ, ἔρχεται ὁ Χριστός; 

916. 48 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽ αὐτόν" 

80. 44 τινὲς δὲ ἤϑελον ἐξ. αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ 

85. 45 οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖοας. Ἦ λϑον οὖν οἱ 

ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, 

καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι' διὰ τί οὐκ ἠγάγετξε 

Μὲ 1800. 48 αὐτόν; | ἀπεκοίϑησαν οἱ ὑπηρέται" οὐδέποτε ἐλά- 

47 λησεν οὕτως ἄνϑρωπος. ἀπεχρίϑησαν οὖν αὐτοῖς 

19.9.48 οἱ Φαρισαῖοι" μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησδε; ἱ μὴ τις 

ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν 

49 Φαρισαίων; ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ ηινώσκων. 

ὅπ. 50 τὸν γόμον ἐπάρατοί εἰσιν. λέγει Νικόδημος πρὸς 

αὐτούς, ὁ ἐλδὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς ὢν 

Ρε τν, 61 ἐξ αὐτῶν" μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρένει τὸν ἄνϑρωπον 

ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί 

10,1. 

87 Ἡ ιστήκει  Τ' εκραξεν | Ἱ-- προς µε 89 οὗ : 

Ώ ὃ | Ἐ ημελλον | Έπιστευοντες | Τουδεπω | πνευμα : η) -|- 

ὀεδομενον : ἰὲ - αγιον : ἰέ - αγιον επ αυτοις : δὲ -1- 

αγιον δεδοµενον 40 ελεγον : Ἡ-- [οτι] 41 οι δε : Ἵ 

αλλου 42 ΤΠ ουχι | Ἔ ο χοιστ. ερχετ. 44 Τ' επεβαλεν 

46 ανϑο. : ΒΞ [ὡς ουτος ο ανδρωπος] Ὑ- ὡς ουτος λαλει 

ο ανϑο. 47 -Ξ ουν | Ἡ [αυτοις] δ0 ΤΠ - ο εδ... 

ποοτ. 

40 τον Λογον (τουτον) 51 γνω : ἐπιγνωσϑη 
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᾿ς ἐκ τῆς ] αλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ 
τῆς [Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 

κ. 9. Τ' προφ. εκ τ. Γαλιλ. δὅ--8,11 περί μοιχαλιδὸς 
! περικοπή 8 Η Ροδί Ώπθιη οναηροα]{ Ιπίαι αποος [1 ἁαίαν, 
ο ἃ Καὶ ἴῃ οοπίεχία, 504. 5δοραγαίο οὖ αποίς [1] ἵπε]ιρα, ἃ 

Τϊιδοπεπᾶογβο ἴῃ οΙοπο τηϑίοσο Ῥί οχη]ρθίιαν (βθοι- 
το ἀπὲ οοβίοεπι Ὦ οί ἰοχίαπ γοοθρίαπα); ἁάπιις {οχίαπι Ἡ 

ου Ἡ οὐ Ὁ οο]]αίάπι; νἱ ἂρ δα Το 91.58. 

: [5 Καὶ ἐπορεύδησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
8.1 ᾿Ιησοῦς δὲ ἐπορεύδη εἰς τὸ Ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 9 Ὃο- 
ὅρου δὲ πάλι παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν [, καὶ πᾶς ὃ λαὸς 

ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καδίσας ἐδίδασκεν αὐτούς]. ὃ Ἄγουσιν 
δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαοισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατει- 
 λημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἕν μέσῳ 4 λέγουσιν αὐτῷ 
Διδάσκαλε, αὕτη ἣ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευο- 
τ μένη" ὅ ἐν δὲ τῷ νόμῳ [ἡμῖν] Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς 

τοιαύτας λιϑάξειν: σὺ οὖν τί λέγεις; 6 [τοῦτο δὲ ἔλεγον 
πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.) ὁ δὲ᾽ Ιησοῦς 

: κάτω χύψας τῷ δακτύλῳ κατέγοαφεν εἰς τὴν γῆν. 7 ὡς 
Γ΄ δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες [αὐτόν], ἀνέκυφεν καὶ εἶπεν [αὐτοῖς] 

"ο ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίϑον. 58 καὶ 
πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἲς τὴν γῆν. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες 

ἐξήρχοντο εἷς καϑ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν ποεσβυτέρων, καὶ 
κατελείφϑη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 10 ἀνακύφας 

δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ι'ύναι, ποῦ εἶσιν; οὐδείς σε κατέ- 
κρινδν; 11 ἡ δὲ εἶπεν Οὐδείς, κύριξ. εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Οὐδὲ ἐγώ σὲ χαταχοίνω' πορεύου, ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι 

ς ἁμάρτανε. 

πώ 8,9. παοεγ. : 1) παραγεται Ὦ ηλδεν | [,και... 
αυτους] : ἩἙ | Ὁ-- και καδισ.. εδιὸ. αυτ. δ. γυν. επι 
μοι. : ΟΠ επι αµαοτια γυναικα  Ὦ ειλημμενὴν 4 2εγ.: 
ἢ ειπον | αυτω : ΘΌ-- εκπειραξοντες αυτον οἱ ερεις να 
ἔχωσιν κατηγορίαν αυτου (οἵ, ν. 6) | ἢ ειληπται δ) 

᾿ς Μωυσῆς δε εν τ. ν. εκελευσεν | [η]: αὶ | ουν: Ὦ δε νυν 
ἢ δε | Λε}. : Ἡ-- περι αυτης [6] : Ὁ-- Ὁ | ἢ εγραφεν 
7 [αυτον] : Ἡ--Ώ | [αυτοι]: ὯΝ | ἢ [τον] λυϑ. βαλετω 
ὃ χατακυψ. : Ἡ κατω χυφας : ὯΠ- τω δακχτυλω | Ὦ κατε- 
ραφεν 9 οι δε... καὺδ εις : Ὦ εκαστος ὃε των Ιουδαιων 

'εξήΟχετο | πρεσβυτ. : Ὦ-- ὥστε παντας εξελδειν : Ἡ-|- 
εως τῶν εσχατων (ΠΏ3 -- παντες ανεχὠρησαν) | µονος : 
ΠΗ ο Ἰήσους 16 αυτη γυναι : ἢ τη γυναικι | κατέὲ- 
'κοινεν : ἢ" Ἱαριάαν{ί 11 Ὁ κακεινη ειπεν αὐτῷ | ειπεν 
΄ ὁεο Ἰησ.: Ὦ ο δε ειπεν | πορευου : Ὁ υπαγε 

1 εποιησεν 8,8 γὴν -ἰ- ενος εκαστου αυτων τας αµαοτιας 

20ὔ 

Κατα Ιωαννην 7,52---8,11, 

ποιεῖ; ἀπεχρίϑησων καὶ εἶπαν αὐτῷ" μὴ καὶ σὺ δ9 «1. 1,46. 

Τν 20.10. 

Ἡ 9,99, 



158 49,0. 1,5.9. 

ὕ:31. 

Ῥι 17,6; 19,16. 

14:7. 

ο παθς 18,1. 
Τ, 99/58. 

7,84; 18,88, 

8,12---94, 

12 

19 

14 

«Τὸ 

.16 

17 

18 

19 

20 

κατα Ἰωανην Ὁ Π τ- 

Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὃ Ἰησοῦς λέγων" - 
ἐγώ εἰ τὸ φῶς τοῦ κόσμου: ὁ ἀκολουϑῶν μον 
οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς 
τῆς ζωῆς. εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖον" σὺ περὶ 
σεαυτοῦ μαρτυρεῖς' ἣ μαοτυρία σου οὐκ ἔστιν - 
ἀληϑής. ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς" κἂν - 
ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληϑής ἐστιν ἣ µαρ- 
τυρία μου, ὅτι οἶδα πόϑεν ἦλϑον καὶ ποῦ ὑπάγω" 
ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόϑεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω. 
ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ χρίνω 
οὐδένα. καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἣ ἐμὴ - 
ἀληδινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ. καὶ 
ὁ πέμψας µε [πατήρ]. καὶ ἐν τῷ νόμῳ. δὲ τῷ 
ὑμετέρῳ γέγραπέαει ὅτι δύο ἀνϑρώπων ἣ μαρτυρία 
ἀληδής ἐστιν. ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἔμαυ- - 
τοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας µε πατήρ. - 
"ἔλεγον οὖν αὐτῷ ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἅπε- 
κοίδη Ἰησοῦς" οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα 
μου" εἰ ἐμὲ ᾖδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾖδειτε. - 
Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ 
διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ" καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, 
ὅτι οὔπω ἐληλύϑει ἡ ὥρα αὐτοῦ. ΠΝ 

Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς" ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητή- ὁ 
σετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποϑανεῖσϑε" 
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν. ἔλεγον 
οὖν οἱ Ἰουδαῖοι" ινήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει" 
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν; καὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς" ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ - 
τῶν ἄνω εἰὐμί' ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, 
ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἶπον οὖν 
ὑμῖν ὅτι ἀποϑανεῖσϑε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν" - 

19 Ἡ [ο] ]ησ. | Τ' εµοι 1 ἃ μαρτ. μου αληδ. εστ. | τν 
Τ- δὲ 16 [πατηο] : Βῖ--Ὁ} 17 Τ' γεγραμμένον εστιν 
98. ΤΠ υμεις εκ τ. κοσµ. τουτου εστε δὲ 

966 



Κατα Ιωαννην 8,20--.39, 

δὰν γὰρ (ψνὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι, ἀποδανεῖσθε 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἔλεγον οὖν αὐτῷ" σὺ 9 14. 
“τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" τὴν ἀρχὴν ὅ τι 
καὶ λαλῶ ὑμῖν. πολλὰ ἔχω πεοὶ ὑμῶν λαλεῖν 96 58.19,40, 

καὶ κοίνειν' ἀλλ᾽ ὁ πέµψας µε ἀληϑής ἐστιν, 
᾿ς χἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν 
Ἂ κόσμον. οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς 97 

ἔλεγεν. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς" ὅταν ὑψώσητε τὸν 98 8,14: 19,82, 
υἱὸν τοῦ ἀνϑοώπου, τότε γνώσεσϑε ὅτι ἐγώ εἰμι, 
καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καϑὼς ἐδί- 
δαξέν µε ὃ πατήρ, ταῦτα λαλῶ. καὶ ὃ πέµφας 99 ιο, Με 91,46. 
8 μετ ἐμοῦ ἐστιν. οὐκ ἀφῆκέν µε μόνον, ὅτι 
ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. Ταῦτα αὐτοῦ 80 ἴα 
“λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. ᾿Πλεγεν 81 15,14. 
οὖν ὃ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ 
Ἰουδαίους" ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, 
ἀληϑῶς μαϑηταί μού ἐστε, ! καὶ γνώσεσὺδε τὴν 82 
ἀλήϑειαν, καὶ ἡ ἀλήϑεια ἐλευϑερώσει ὑμᾶς. ἀπε- 88 Μι 8,9.. 
χρίϑησαν πρὸς αὐτόν" σπέρμα Ἀβοαάμ ἐσμεν, ορ 

καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαµεν πώποτε"' πῶς σὺ λέγεις 
ὅτι ἐλεύδεροι γενήσεσϑε; ἀπεκρίδη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" 84 Ἡ 1620, 
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρ- ᾿ξ 

᾿ς τίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. ὁ δὲ δοῦλος 80 

οὗ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα" ὁ υἱὸς μένει 

εἰς τὸν αἰῶνα. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευδερώσῃ, 86 Καὶ 618.55. 

ὄντως ἐλεύϑεροι ἔσεσϑε. οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ 87 
ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, ὅτι ὃ λόγος ὃ 

᾿ς ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. ἃ ἐγὼ δώρακα παρὰ τῷ 88 

δ ' πατρὶ λαλῶ" καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ 

Γ΄ τους ποιεῖτε. ἀπεχρίδησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ" 59 

ο 24 ἐγὼ εἰμί, 128 59 Ἡ [ο] 1ησ-., 1! 84.89.42 | οτι! 

οτι | δέ υμιν; 84 Ἡ [της αμαοτ.] 88 α εγὼ ... πα- 

᾿ς γχρος : Ὦ -| εγω α εωρακα παρα τω πατρι μου [ταυτα] λαλω" 

-..και υμεις ουν α εὠρακατε παρα τω πατοι υμων |- 

κ΄ ο -ττο 

᾿ 94 πιστευσ. : -ἰ- μου 39 μονον : - ὁ πατήρ 88 και 

: ου δεδουλ. ουδενι πωσ. 88 πατρος : -- υμων -- ταυτα 
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ἌΠΟ ΠΕ ΣΟ ν ἘΣΘ ἘΩ͂Ν δαν ο : 

8,,0--ὃ, δἰ Κατα Ιώαννην 

ὁ πατὴρ ἡμῶν Αβραάιμν ἐστιν. λέγει αὐτοῖς, 
Ἰησοῦς" εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ, ἔστε, τὰ ἔργα το 

40 Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε" νῦν δὲ ζητεῖτέ µε. ἀποκτεῖναι, - 
᾿ ἄνδρωπον ὃς τὴν ἀλήδειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν 
ἤκουσα παρὰ τοῦ ϑεοῦ' τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ 

ὅπ 8,15. 41 ἐποίησεν. ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς. 

ὑμῶν. εἶπαν αὐτῷ; ἡμεῖς ἐχ πορνείας οὐκ ἔγεν- 
1σ0μ1.45 νήϑημεν, ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν ὑεόν. εἶπεν 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" εἰ ὁ ϑεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, 3 
ἠγαπατε ἂν ἐμέ: ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ας ΟἹ : 
καὶ ἥκω: οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυϑα, ἀλλ᾽ 

48 ἐχεῖνός µε ἀπέστειλεν. διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν 
ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασϑε ἀκούειν τὸν - 

1 8,8--10. 44 λόγον τὸν ἐμόν. ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐδ: 
Ῥὸή βόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιδυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

Ψέλετε ποιεῖν. "ἐκεῖνος ἀνὑδρωποκτόνος ἦν. ἀπ΄ 
ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληδείᾳ οὐκ ἕστηκεν, ὅτυ οὐκ 
ἔστιν ἀλήδεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, 
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ - 

46 πατὴρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήῦδειαν λέγω, 
ὅρι. 46 οὐ πιστεύετέ μοι. τίς ἐξ ὑμῶν ἑλέγχει µε περὶ 
3,55, ἁμαρτίας; εἰ ἀλήϑειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ 

1801. 47 Πιστεύετέ μοι; ὁ ὧν ἐκ τοῦ ϑεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ 
: 1 ορ. ϑεοῦ ἀκούει' διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι 

το. 48 ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἐστέ. Ἀπεκρίθδησαν οἱ Ἴου- 
δαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ: οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς 

49 ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; ἀπε- 
χρίϑη Ἰησοῦς" ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ 

ὅμι. 60:τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. . ἐγὼ ὁ τῷ 
δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου" ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ 

θ,40.47; 115. 61 κρίγων. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν 
α 

κ 
δ. 

ΠΝ 

νοὶ 
ἘΞ 

2Κ 
1Ρ 

89 δὲ ποιετε 41 ἯΤ' ου γεγεννημεδα 44 Ἡ ἔστηκεν Ἔ 
48 Τ' Σαμαριτῆς : : ᾿ 

89 εστε : ητε | εποιειτε: - αν 48 λαλιαν : αληϑειαν ὦ 
46 -- νε 47 -- οτι... εσε 61 ξαν τις :ος αν 
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Ιλ νε ΝΕ ιν Ὁ λος 

Ἐν Κατα Ιωαννην. ολ. 

λό γον τηρήσῃ, π ν τοι οὐ μὴ ϑεωρήσῃ εἰς τὸν 
ἼΣΟΣ εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι" νῦν ἐγνώκαμεν δ Με 1. 

ο ὅτι ε δαιμόνιον ἔχεις. Ἀρβοαὰμ ἀπέϑανεν καὶ οἱ 
-"προφῆται, καὶ σὺ λέγεις" ἐάν τις τὸν λόγον µου 

τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται Δανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 
“μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ὅδ μι, 
᾿ ἀπέϑανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέϑανον" τίνα σε- 
αὐτὸν ποιεῖς; ἱ ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς" ἐὰν ἐγὼ δοξάσω 54 
ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν" ἔστιν ὁ πατήρ 

ΕῚ μοῦ ὃ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὃ ὅτι δεὸς ὑμῶν 
-. ἐστιν, | καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. δῦ τε, 
ὲ Ἔ χἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν 

-. φεύστης' ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ 

. τηρῶ. Ἀβραὰμ ὃ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα 56 
ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 

εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν: πεντήκοντα 57 
 ἔτῃ οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; εἶπεν αὐτοῖς ὅ8 
Ἰησοῦς" ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ποὶν Ἀβοαὰμ, γενέ- 
σϑαν ἐγὼ εἰμί. ἦραν οὖν λίϑους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ 69 τος. 
αὐτόν" Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 
Καὶ παράγων εἶδεν ἄνδρωπον τυφλὸν ἐκ γενε- 9 
τῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μωϑηταὶ αὐτοῦ λέ- 5 τ 18,5. 

αι φανερωὺῇ τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ ἐν αὐτῷ. ἡμᾶς 4 ομτο; 109. 
ἊΣ σα τὰ. ἔργα τοῦ ο ανά με ἕως 

ονα, ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τος» 8,12; 19,96. 
όσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν 6 Μο 8,58. 

αι . δά υμων : ἩΤ ημων δ Ῥ υΌμων δ6 ιδη : Τ ειδη 

7. ̓  εώφακεν σε 9, 4 µε: Π ημας | εως: πως 
ο. κ 

ἕ δ8 -- πατρος ἡμῶν | οστις : οτι ὅδ -- γενεσδαι ὅθ ἄπ 

διελδων δια µεσου αυτων και παρηγεν ουτως 9,1 Βη -|- 
μενου 4 ημας : ειε 



.. ο Σ πα ο μι αρ ἪΡ Ἐν 

θ,Τ---18. Κατα Ιωαννὴν ον 

πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ 
7 τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφδαλμούς, καὶ εἶπεν αὐτῷ: - 
ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήδραν τοῦ Σιλωάμι 
(ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος). ἀπῆλϑεν οὖν καὶ 

8 ἐνήφατο, καὶ ἦλϑεν βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ 
οἱ Ψεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι προσαίτης 
ἦν, ἔλεγον: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ χαϑήμενος καὶ ὁ 

9 προσαιτῶν; 1 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν: ἄλλοι 
ἔλεγον" οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος 

10 ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἶμι. ἔλεγον οὖν αὐτῷ" πῶς οὖν 
11 ἠνεῴχϑησάν σου οἱ ὀφϑαλμοί; ἀπεχρίϑη ἐκεῖνος" 

ὁ ἄνϑροωπος ὃ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν. 
καὶ ἐπέχρισέν µου τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι 
ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι: ἀπελδὼν 

12 οὖν καὶ νιφάµενος ἀνέβλεψα. εἴπων αὐτῷ" ποῦ 
18 ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει" οὐχ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν 

ὅρ. 14 πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. ἣἦν δὲ 
σάβθατον ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς 

1ὅ καὶ ἀνέφξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλμούς. πάλιν οὖν 
ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" πηλὸν ἐπέϑηκέν μου ἐπὶ τοὺς - 

81.098. 1.45.10 ὀφδαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. ἔλεγον 
οἰ οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές" οὐκ ἔστιν οὗτος 

παρὰ ϑεοῦ ὁ ἄνϑρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ 
τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον: πῶς δύναται ἄνϑρωπος 
ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα 

17 ἦν ἐν αὐτοῖς. λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν" τί 
σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς. ὀφ- 

18 ϑαλμούς; ὃ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. οὐκ 
ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἣν 
τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς 

6 επεχο. : δὲ επεδηκεν 9 Βι αλλ. 10 Ἡ πως [ουν] 
19 ειπαν : Ἡ Ῥὶ και 16 αλλοι: Ἠ [δε] 17 Του τι] 
ΠΤ ηνοιξεν 

8 προσαιτ. : τυφλος 11 εἰς τὴν κολυμβηϑραν του Σ. | 
και ηλδον βλέπων 14εν η ἡμ. τοτὲ 18 --οτι... αἀνεβλεψεν 
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ον. 
τν γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν 
Ἶ αὐτοὺς λέγοντες". οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν 

ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήϑη; πῶς οὖν βλέπει 
᾿ς ἄρτι; ἀπεχρίϑησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν" 
᾿ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι 
᾿ τυφλὸς ἐγεννήδη": πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, 
, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφὑαλμοὺς ἡμεῖς οὐχ 
ἢ οἴδαμεν' αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς 
"περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους" ἤδη γὰρ συνε- 

 τέδϑειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ 

Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. διὰ τοῦτο οἱ 
γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερω- 
τήσατε. Ἰφώνησαν οὖν τὸν ἄνϑοωπον ἐκ δευ- 
τέρου ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπαν αὐτῷ: δὸς δόξαν 
τῷ δεῷ' ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνϑροωπος 

ς ἁμαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίδη οὖν ἐχεῖνος " εἰ ἅμαρ- 
τωλός ἐστιν οὐχ οἶδα ὃν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧν 

ἄρτι βλέπω. εἶπον οὖν αὐτῷ" τί ἐποίησέν σοι; 
᾿ς πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφϑαλμούς; ἀπεχρίϑη 

αὐτοῖς" εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε" τί 
πάλιν ϑέλετε ἀκούειν ; μὴ καὶ ὑμεῖς ϑέλετε αὐτοῦ 
Ἷ  μαϑηταὶ γενέσθαι, ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν" 
- σὺ μαϑητὴς εἶ ἐχείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωῦσέως 
3 ἐσμὲν (ιαδηταί' ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωῦσεῖ λελά- 
-.ληκεν ὁ ϑεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόϑεν ἐστίν. 
ἀπεχρίϑη ὁ ἄνϑρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ὃν τούτῳ 
γὰρ τὸ ϑαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε 
"πόδεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν µου τοὺς ὀφϑαλμούς. 
οἴδαμεν ὅτι ὁ ϑεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ 

20 Ἡ, [ουν] 29} ειπαν 88 ων έρωτησατε 34 Το 
'' ανδο. ουτος 36 Ἡ ειπαν 97 τι: Ἡ-- ουν 88 ελοιδορ. : 
“ τον τῷ 81 Τ' αμαοτώλῶών ο ϑεος. 

92 ΟµΟΛΟΥ. αυτον χοιστον ειναι 99 ὕεος : -Ἐ και οτι 
.Ῥεος αμαοτωλών ουκ ακουει 81 αμµαοτωλο]) 
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9,32---10,5.᾽ Κατα Ιωαννην 

ἐάν τις ϑεοσεθὴς ᾖ καὶ τὸ δέλημα αὐτοῦ ποιῇ, 

ι:9 

80 καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. Ἤχουσεν Ἰησοῦς ὅτι 
ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν" σὺ. 

86 πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; ἀπ ον 
ἐχεῖνος καὶ εἶπεν" καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πι- 

46. 87 στεύσω εἰς αὐτόν; εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" καὶ 

82 τούτου ἀκούει. ἔχ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσδη ὅτί- 3} 
16. 88 ἠνοιξέν τις ὀφὑδαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου" δ τ 

μὴ ἦν οὗτος παρὰ ϑεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν 
«94 οὐδέν. ἀπεκρίδησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ" ἐν ἁμαξ το 

τίαις σὺ ἐγεννήϑης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Ὁ τῷ 

ος νε 

Ξ 

18 

δι τὶ" 

ἑώρακας αὐτὸν χαὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκέϊνόξ ὦ ἘΣ 
88 ἐστιν. ὃ δὲ ἔφη: πιστεύω, κύριε" καὶ προσ Σ 

Μι 18,11--10.89 γησδν αὐτῷ. καὶ εἶπεν ὃ Ἰησοῦς" εἰς κρίμα ἐγὼ 
εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἤλϑον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες 
βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 

40 ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ µετ αὐτοῦ. 
ὄντες, καὶ εἶπαν αὐτῷ: ιυὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί 

Ῥὲν 9019. 41 ἐσμεν; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ 
ὧν εἴχετε ἁμαρτίαν" νῦν δὲ λέγετε ὅτι ῬΑ ΟΝ 

10ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὁᾳῖν, 
ὁ (νὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς ὑύρας εἰς τὴν αὐλὴν 
τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόϑεν, ἐκεῖνος 

ο κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής" ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ - 
8 τῆς ϑύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων. τούτῳ 

ὁ ϑυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ, κατ΄ 

4 ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. ὅταν τὰ ἴδια πάντα 
ἐχβάλῃ, ἔμπροσῦεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρό- 
βατα αὐτῷ ἀκολουϑεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν 

3 - 3 ’ κ » 4 3 , ) 51, ὅ αὐτοῦ: ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουδήσουσι», ἀλλὰ 

89 Ἡ Ίνεφξεν 8δ ανὺο. : Ὦ ϑεου 96 απεκρ. ει... 
ἐστιν : Ὦ Και τις εστιν, εφη | Ἡ [και εωτεν] 40 1- ταυτα 
41 ο Η Π Εο] ας 

41 αι αμαοτιαι υμ. μενοῦσιν 10,9 ποιµ. εστ. : αυτος 
ἐστ. ὁ ποιμὴν ὁ καλει 
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ο Κατα Ιωαννην 10,6---18, 

φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλο- 
τρίων τὴν φωνήν. Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν Θ 16,6. 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν 
ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. Πἶῖπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς" 7 
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐγώ εἶμι ἡ ϑύρα τῶν προ- 
βάτων. πάντες ὅσον ἦλϑον πρὸ ἐμοῦ κλέπται 8 ον 98,..5.. 
εἰσὶν καὶ λῃσταί: ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ 
"πρόβατα. ἐγώ εἶμι ἡ ϑύρα" δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις 9 
.εἰσέλῦῃ, σωϑήσεται, καὶ εἰσελεύσεται, καὶ ἐξελεύ- 
σεται καὶ νομὴν εὐρήσει. ὁ κλέπτης οὐχ ἔρχεται 10 

εί μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ ϑύσῃ καὶ ἀπολέσῃ" ἐγὼ 
:  ἦλϑον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. ἐγώ 11 τς 98,.. 
ἯΞ - δίμι. ὃ ποιμὴν ὁ καλός. ὃ ποιμὴν ὃ καλὸς τὴν 

τν} 

᾿ς ϕυχὴν αὐτοῦ τίϑησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων" ὁ 19 15 40,11, 
--- Ν Ἐσ 84.11 --9 
"᾿μισδωτὸς καὶ οὐκ ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ ἜΣ κι 
"πρόβατα ἴδια, ϑεωρεῖ, τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ τς 1849 
ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, --- καὶ ὃ λύκος 
ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει" --- ὅτι µισδωτός 18 
ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 
ἐγώ. εἶμι ὃ ποιμὴν ὃ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμά 145 9219, 
καὶ γινώσκουσί µε τὰ ἐμά, καδὼς γινώσκει, µε ὃ 15 με τερτ. 
πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν 

µου τίδημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. καὶ ἄλλα πρό- 16 παϑ8τ,54; 84,58, 

΄βατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης" 150 

κἀκεῖνα δεῖ µε ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκού- 

σουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. 

διὰ τοῦτό με ὃ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίδημι τὴν 17 

η υχήν μάπα. ἵνα πάλιν εοιώ εδ, οὐδεὶς ος. 185 ἬΝ 

τοῦ. ο ἔχω θοῖναι ποτ μὴ καὶ ο ουαία 

ω πάλιν λαβεῖν αὐτήν" ταύτην τὴν ἐντολὴν 

πι Ἡτ | 
7 ἹἘ-- παλιν Ἡ [ο] Ιησ., ἐξ 38.26. ο. Ι υὐμν : Ἔ-- οτι 

ὩΓ 7 - προ ὁρᾶν 16 Τ' γενήσεται 8 2 ηρεν ᾿ 

το 8 -- παντες 10 -- και περισσ. εχ. 11 διδωσιν 

49. “πρίν ΣΕ τα πρόβατα Ἔο δε τ συ τά φευγει 
4 ο εέρμαν υπο τῶν ειιων 
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10,19---84, Κατα Ιώαννην 

τα; 916. 19 ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός µου. Σχίσμα πάλιν 
ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τού- 

7,30; 8,48, 90 τοὺς. ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν": δαιμόνιον ἔχει ἧς 
21 καὶ μαίνεται" τί αὐτοῦ ἀκούετε; ! ἄλλοι ἔλεγον" 

ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου" μὴ 
δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφϑαλμοὺς ἀνοῖξαι; 

, 99 γένετο δὲ τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις" 
Δοί 8111 615.90 χειμὼν ἦν" καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ 

24 ὃν τῇ στοᾷ [τοῦ] Σολομῶνος. ἐχύχλωσαν οὖν 
αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ: ἕως πότε 
τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὃ Χοιστός, εἰπὸν. 

ὅ,36, 2ὔ ἡμῖν παρρησίᾳ. ἀπεκρίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" εἶπον 
ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε' τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν 
τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ 

694: 8µ5. 96 ἐμοῦ: ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ 
δάθμτ, 97 τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 

τῆς φωνῆς µου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, 
558. 98 καὶ ἀκολουδοῦσίν µοι,! κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν 

τς αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ 
29 οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. ὁ πατήρ - 

µου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς - 
90 δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. ἐγὼ 

8,09, 81 καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. ἸἩβάστασαν πάλιν Λί- 
82 ϑους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα Λιδάσωσιν αὐτόν. ἀπε:- 

κρίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα 
ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός" διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ 

ὅ,18, Μι 200. 99 λυϑάξετε; ἀπεκρίϑησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι" περὶ 
καλοῦ ἔργου οὐ Λιδάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφη- 
μίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνδρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν 

Ῥ 88,6. 84 ὕεόν. ἀπεχρίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" οὐκ ἔστιν γε- -- 

20 δει Τουν 39 δε: Ἡ τοτε | Ἱ-- τοις 38 [του]: ο} 
Ἡ --τῦ 34 ἢ δκυκλευσαν | Β ειπὲ 95 Τ- αυτοις 
99 Τ-α µου | ἢ ος... µειζων εστι. 82 68 εδειξα Όμιν καλα 

90 δαιμ. τ Ὁ οτι 396 Λλαλω | ου επιστευσατε 96 ἐμῶν : 
ἝΞ καδως εἰπὸν υὑμιν 29 ὁ δεδωκως οἱ ος δεδωκεν 
51 - παλιν 
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ἐπ προ οΣ : : 

᾿ Κατα Ιωαννην 10,35---11,60, 
Ὄὶ ᾿ 
κά : 4 , - , - » [] 9 . 

ο΄ γραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι ἐγὼ εἶπα" ϑεὺ 
ο ἔστες εἰ ἐκείνους εἶπεν ϑεοὺς πρὸς οὓς ὃ λόγος ας Μί ὅ,17.18, 

τοῦ ϑεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυϑῆναι ἡ γοαφή, 
ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον 96 σ,.1τ--90 
ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον" υἱὸς τοῦ 

Δδιεοῦ εἶμι; εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, 81 
(νὴ πιστεύετέ μοι; εἰ δὲ ποιῶ, κῶν ἐμοὶ (νὴ πι-.88 
στεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ 
γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὃ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 
“Ἠξήτουν [οὖν] αὐτὸν πάλιν πιάσαι" καὶ ἐξῆλδεν 89 8,69. τι 4,80 
ἐχ τῆς χειοὸς αὐτῶν. 

μι τι ΡΕ ματος 

ΜΗΝ 

Καὶ ἀπῆλδεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς 40 1,58, 
τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, 
καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. καὶ πολλοὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὸν 41 
καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν 
οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου 

᾿ς ἀληϑῆ ἦν. καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 45 8,30. 

Ἦν δέ τις ἀσϑενῶν, Λάξαρος ἀπὸ Βηϑανίας, 1 1 τι, 10,.8.89. 

ἐχ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρϑας τῆς ἀδελφῆς 

αὐτῆς. ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον 5 1). 

μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς δριξὶν 

αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάξαρος ἠσϑένει. ἀπέστειλαν 8 

οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι" κύριε, ἴδε 

ὃν φιλεῖς ἀσϑενεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" 4 908. 

αὕτη ἡ ἀσϑένεια οὐκ ἔστιν πρὸς ϑάνατον ἀλλ᾽ 

ῥὁὃπὲρ τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ, ἵνα δοξασϑῇ ὁ υἱὸς 

χοροῦ ϑεοῦ δι᾽ αὐτῆς. ἠγάπα δὲ ὃ Ἰησοῦς τὴν ὕ 

᾿Μάρϑαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 

ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσϑενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ϐ 

κ 

3.5. ΤΠ ο Λο}. εγ. τ. ος δ6 Ἐ-- του 88 πιστευητε: 

ΤΠ -ετε 89 [ουν] : Ι ἢ [παλιν] αυτον ᾿ παλ. αυτ. 

᾿. ἡ π. 40 9 κε» 11,1 Τ' της Μαριας 9 Ἡ Μασιαιι 

Φ6δ ηγαπήησεν δ6 -- και γινωσκ. οἱ κ. πιστευσητε 

40 -- εις τον τόπον 11,2 ης : --- και ὃ εφιλει. δ᾽ ἔν. οἱ 

τοπω : επι τω τοπῷ 
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ἝΝ τὰ .-.-., ἘΠ ΤΥ ο. «πλ. να ρα ν 

τῇ ν ος ΟΝ Ἵ 

190, ΟΘΠΚατα Ιωαννην Ξ ο δεν 

7 ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας" ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει 
τοῖς μαϑηταῖς" ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 

86ο: 101. 8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταί: ῥαββεί, νῦν ἐξήτουν 
σε λυϑάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν Ὁσπάγεξυς ἐκεῖ: -- 

ο. 9} ἀπεκρίδη Ἰησοῦς" οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν πε. 
ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσ- 
κόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" 

15,80, 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυχτί, στροσκόστει. ὅτι 
11 τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. ταῦτα εἶπεν, καὶ 

μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς" Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν 
κδχοίμηται" ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 

12 εἶπον οὖν οἱ μαϑηταὶ αὐτῷ" κύριε, εἰ κεχοίινηται, 
18 σωϑήσεται. εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ ϑανά-. 

του αὐτοῦ" ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κουµή- 
14 σεως τοῦ ὕπνου ζέγει. τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
15 Ἰησοῦς παρρησίᾳ: Λάξαρος ἀπέϑανεν, ! καὶ χαίρω 

δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ" ἀλλὰ 
Μι 1,85. 16 ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὃ λεγό- ἐν: 

ενος Δίδυμος τοῖς συνμαδηταῖς: ἄγωμεν καὶ ΟΣ 
17 ἡμεῖς ἵνα ἀποδάνωμεν μετ αὐτοῦ. Ἠλδὼν ὧδ 

οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας 
18 ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. ἦν δὲ Βηϑανία ἐγγὺς 

τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. Ὧ 
19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύϑεισαν “τοὺς ἋΣ 

τὴν Μάρϑαν καὶ Μαριάμ, ἵνα παραμυϑήσωνται 
20 αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. ἡ οὖν Μάρϑα ὡς 
ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ" 

885,91 Μαρία δὲ ὃν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. εἶπεν οὖν ἡ 
Μάρϑα πρὸς Ἰησοῦν: κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν 

9 ἀπέδανεν ὃ ἀδελφός μου. καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα [2] ΝΘ 

19 Ἡ ειπαν  Τ αὐτω οι μαϑηται 17 1-- Ίδη 19 την: 
Τ' τας περι 20 δε Μαριαμ 21 Ἡ-- κυριε 

9 ωφας εχει ἢ ἥμερα 10 αυτω : αυτη 11.19 κοιµαται 
14 Λάζαρος 1 - ο φιλος ημων 17 1ησ. : -- εις βηδανιαν 
15 -- ως 19 Ιουὸ. : Περοσολυμων 31 απεὺ., : ετεῦνηκει 
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πε ΟΥ̓ ο 

Κατα Ιώαννην 1419-57, 

᾿ς ἂν αἰτήσῃ τὸν ϑεὸν δώσει σοι ὁ ϑεός. λέγει 98 
ο΄ αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς᾽ ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. λέγει 94 6991 6μ0.. 
κα αὐτῷ ἡ Μάοϑα: οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀνα- τ τερά, τ 
Ἴ “στάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" 95 

ο΄ ἐγώ εἶμι ἣ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή" ὁ πιστεύων εἰς 
ο ἐμὲ κἂν ἀποϑάνῃ ζήσεται, καὶ πᾶς ὃ ζῶν καὶ 96 6,54: 8,51, 

ο΄ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποδάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα" 
Ε΄: Ἢ πιστεύεις τοῦτο; ! λέγει αὐτῷ ναί, κύριε" ἐγὼ 27 6,60. 

υεπτίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ 
ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. καὶ τοῦτο εἰποῦσα 38 

τ ἀπῆλϑεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὖ- 
᾿ τῆς λάϑρᾳ εἰποῦσα: ὃ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ 

φωνεῖ σε. ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν, ἠγέρϑη ταχὺ 29 

καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν: οὔπω δὲ ἐληλύϑει ὁ 3020. 

Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ 

ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάοϑα. οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, 81 

Οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ὃν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραινυϑού- 

μενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαοιὰμ ὅτι ταχέως ̓  

᾿ ἀνέστη καὶ ἐξῆλϑεν, ἠκολούϑησαν αὐτῇ, δόξαντες 

ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. ἡ 82 1. 

οὖν Μαριὰμ ὡς ἤλϑεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα 

ο αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα 

᾿ς αὐτῷ: κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέϑανεν ὁ 

ξ Ε΄ ὁ ός. Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν 88 181 

καὶ τοὺς συνελϑόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, 

ο. Γ΄ ορῤῥσόλο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 

Γ΄ ακαὶ εἶπεν" ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ" 84 

ψ κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. ἐδάκρυσεν ὃ Ἰησοῦς. 861, 19,41. 
᾿ ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι: ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 86 

τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον" οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ 87 

᾿ ἀνοίξας τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαν ἵνα 

98 ευπουσα 39 : Ἡ ειπασα 99 Τ-- δε | Τὶ εγειρεται 

τ, κ. έρχεται 80 Έ-- ετι . 87 Ἡ ειπαν 

ο 34 οιδα οιδα 38 σιωπὴ 80 ου γαρ [Ἷ1ησ. εληλ. 

91 -- καὶ τ 33 εταραχδη τω πνευµατι ὡς ενβοιμουμενος 
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11,88 --ῦ0, Κατα Ιωαννην : 

Μι 9τ,60. 98 

90,1. 99 

4.58,55,50, 40 

41 

19,80. 42 

45 

44 

1049: 19.49, 45 

46 

47 

48 

49 

18,14, δ0 

καὶ οὗτος νἡ ἀποϑάνῃ; Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβοιμώ- 
μδνος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον: ἦν δὲ 
σπήλαιον, καὶ λίϑος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. λέγει ὁ 
Ἰησοῦς: ἄρατε τὸν λίϑον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ 
τοῦ τετελευτηκότος Μάρϑα" κύριε, ἤδη ὄζει" τε- 
ταρταῖος γάρ ἐστιν. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" οὐκ 
εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ. 
Δὡεοῦ; ᾿ ἦραν οὖν τὸν λίϑον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν" πάτερ, εὐχαριστῶ 
σοι ὅτι ἤκουσάς μου. ἐγὼ δὲ ᾖδειν ὅτι πάντοτέ 
μου ἀκούεις" ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα 
εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ |ε ἀπέστειλας. καὶ 
ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν' Λάζξαρε,. 
δεῦρο ἔξω. ἐξῆλχϑεν ὃ τεϑνηκὼς δεδεμένος τοὺς 
πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἣ ὄψις αὐτοῦ 
σουδαρίῳφ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" 
λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 

Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλϑόντες 
πρὸς τὴν Μαριὰμ. καὶ ϑεασάμενοι ὃ ἐποίησεν, 
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν" τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλϑον. 
πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν 
Ἰησοῦς. . Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον" τί ποιοῦμεν, ὅτι 
οὗτος ὁ ἄνϑρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα; ἐὰν ἀφῶμεν 
αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ 
ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν 
τόπον καὶ τὸ ἔϑνος. εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, 
ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς" 
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, | οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμ- 

σ 

φέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνδρωπος ἀποϑάνῃ ὑπὲρ τοῦ 

δ8 Τ' εμβοιμουμενος 41 Ἡ μου, 44 Ἡ λεγει [ο] 
1ησ. αυτοις 4ὔο: Τα 47 Ἡ ποιουµεν; εἰ σηµεια. 

41 οτε ουν Ίραν τον Λιδον -- ου ην (ο τεϑνηκως χειµε- 
γος) υἱ οπου εχειτο 44 και ευδυς εξηλὺ. 4δτων ελδοντων | 
έώρακοτες 47 πολλα 1 τοιαυτα 49 Καῑφας 
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“λαοῦ καὶ μνἡὴ ὅλον τὸ ξῶϑνος ἀπόληται. τοῦτο δὲ 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐχ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς 
ἀποϑνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους, καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ 
ἔϑνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ τὰ τέκνα τοῦ ὑεοῦ 
τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. ἀπ᾽ ἐχείνης 
οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν 
αὐτόν. 

Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει, ἐν 
τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλϑεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν 
χώρων ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿φραὶμν λεγομένην 
πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαϑητῶν. ἣν δὲ 
ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν 
πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ 
πάσχα, ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. ἐζήτουν οὖν τὸν 
Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστη- 
χότες" τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλϑῃ εἰς τὴν 
ἑορτήν; δεδώκεισων δὲ οἱ ἀοχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν µηνύσῃ, ὅπως 
στιάσωσυν αὐτόν. 

ἐσ ὡς ο Κατα Ιωαννην ΣΉ} 5613 ΕἸΡ ΤᾺ, 

61 

[7 

9 

4 

Ὀῦ 

ὩΣ δύ οὐ, 
28.50. 

ἐν ο. ΣῊΝ 

10,10, 

ο (ιν 80,17. 
Μο 10.35. 
Λο 51/54.56, 

--8: 

Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ εξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἤλϑεν1 2 Μι σπα 18. 

εἰς βΒηϑανίωαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ 
νεκρῶν Ἰησοῦς. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, 

"καὶ ἡ Μάοϑα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ 

“τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ: ἣ οὖν Μαρία λαβοῦσα 8. 1 τι 

λίτραν ιύύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίµου ἤλευψεν 

τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐδέμαξεν ταῖς ϑοιξὶν 

αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ. ἡ δὲ οἰκία ἐπληοώδη ἐχ 
τῆς ὀσμῆς τοῦ µύρου. λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώ- 

της εἷς [ἐκ] τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν 

“61 Ἄν (ΤΗ) ἡμελλεν δ4 Τ' Ιησους ουν | χωοαν : ὮΓΕ 

Σαμφουρεὶν {| εμειν. : Τ' διετριβεν δ6 Τ' ελεγαν | Τ' ὑμιν, 

12, 8 Ἡ Μαριαμ | πῇ [του] 1ησ. 4 Ἡ [δε] | [εκ]: Τ--Η 

ὅδ προ του : πρι το ὅδ τι ὃδοκειτε 67 εντολή» 

19,1 Λαζαοος : ΜῈ ο τεϑνηκως ὃ -π ναρδου 4 Ιουδ. 
απο Καρυωτου | ος ηµελλεν παφαδουναι α. 
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ι 

159,6. τὉ'όή͵ Κατα Ιωαννην 

ὅ παραδιδόναι" διὰ τί τοῦτο τὸ μῦρον οὐκ ἐπράϑη 
1, 8,3. 6 τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόϑη πτωχοῖς; εἶπεν δὲ 

τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, 
ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων 

ἡ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς" 
ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ 

Ῥι15Η. 8 µου τηρήσῃ αὐτό' τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε 
ἔχετε μεὺ” ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 

9 Ἔγνω οὖν ὃ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι 
ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἤἦλϑον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ᾿ 
ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν. ἜΧΞ ΑΞ 

10 νεκρῶν. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν 
11 άζαρον ἀποχτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον 

μία. τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. | 
Μι αν 19. Τῇ ἐπαύριον «ὄχλος πολὺς ὁ ἐλϑὼν εἰς τὴν Ε: 
1, 1990-40. ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱερὸ- 
ῬῈ 118,96.56. 18 σόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆχϑον 

εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαξον" 
ὡσαννά, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, 
καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 

οι 9,9, 14 εὑρὼν δὲ ὃ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάδισεν ἐπ᾽ αὐτό, 
καϑώς ἐστιν γεγραμμένον" 

16 μὴ φοβοῦ, δυγάτηρ Σιών: 

ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, 
καδήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

το, 16 Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαϑηταὶ τὸ πρῶτον, 
ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσϑη Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσϑησων ὅτι 
ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐπούησαν 

17 αὐτῷ. Ἐμαρτύρει οὖν ὃ ὄχλος ὁ ὧν μετ) αὐτοῦ ὅτε 

ϱ Ἡ ηλδαν 19 Ἡ ο οχλ. π. 18 Ῥ ὥσαννα 17 οτε: 
Τ' οτι ο 

ὅ διακοσιων ὃ -- ναι 19 Ἱερουσαλὴμ 16 ενοησαν | 
ἐπ αὐτῶ : περι αυτου 
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τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν 

᾿ δῦχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ 

Φ ϑεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν: ἴδε ὁ κόσμος 
- ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλὺεν. 

ἤλϑον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Ββηϑσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, 
καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες" κύριε, ϑέλομεν τὸν 

ος. ἔρχεται Ανδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέ- 

ε 

ο λέγων" ἐλήλυϑεν ἣ ὥρα ἵνα δοξασϑῇ ὁ υἱὸς τοῦ 

κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποὺδάνῃ, 
᾿ς αὐτὸς μόνος μένει" ἐὰν δὲ ἀποδάνῃ, πολὺν καρ- 

- αὐτήν, καὶ ὁ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ 

: τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουϑείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ 

ἐγώ, ἐχεῖ καὶ ὁ διάκονος ὃ ἐμὸς ἔσται" ἐάν τις 

αρυχή µου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν 
µε ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλϑον 

ὄνομα. ἦλϑεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" καὶ 

"καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι" ἄλλοι 
.--- 

ο Ἡ προσηλδαν 99 Ἔ-- ο 88 το ονομα : Ἡ" τον 
υιον 399 Ἡ [ουν] | Ἱ-- και 80 Ἡ απεκρ. και ειπεν ]ησ. 

ὃν” 
| 96 απολεσει 27 ταυτης; 96 ονομα : - εν τη δοξη 

η ειχον παρα σοι προ του τον κοσµον γενεσδαι | ηλδ. ουν: 

"μαι ἔγενετο 89 οτι βροντὴ γεγονεν  δύ ηλϑεν 
ο αμ. 271 

Κατα Ιωαννην. 6Θ 15,18. 80. 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ 18 

Ἰησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται ὃ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ 99 

γουσιν τῷ Ἰησοῦ. ὃ δὲ Ἰησοῦς ἀποχρίνεται αὐτοῖς 98 

ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. νῦν ἡ 97 

ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς 99 

ο΄ σημεῖον. οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς" 19 11,48, 

; Ἤσων δὲ “βλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων 90 1156. 

ς΄ ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ: οὗτοι οὖν προσ- 91 114. 
1, 19,8; 998. 

᾿ ἀνϑρώπου. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὃ 94 πὶ τρ. 
1 καὶ 1590. 

στὸν φέρει. ὁ φιλῶν τὴν φυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει 96 με 10,20. 
1, 11,88. 

τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει, αὐτήν. ἐὰν ἐμοί 96 14,8; 17,54. 

ΡΒ 6,4; 45,0, 
Μί 26,588, 

εἰς τὴν ὥραν ταύτην. πάτερ, Φόξασόν σου τὸ 98 ὅ,07. οι 
Μι 8111 1τδ, 

7 

ἔλεγον" ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ἀπεκρίδη Ἰησοῦς 80 119, 



1490: 1611. 81 ὃν ὑμᾶς. 
ΤΙ 10, 18. 

8,58, 

ΤῈ 110,4. 
15 9,7... 1} 7,14, 

τῷ 

μάς» 

« 

1, 

8,1: 
μα ΦΞ σι 

Ἑ 6,9. 
Με 98,820, 

Τα 5ὅ8.1. 
Ἡ 10.16. 

19 6.9.10. 
Μὲ 18.14.16. 

15. 0,1. 

7,48: 9/99, 

ὅ,44. 

.9 

ο μας 

92 

899 

94 

σι 

96 

5τ 

98 

89 

40 

41 

42 

48 

44 

Κατα Ιωαννην 

ς. νῦν κοίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου" 
νῦν ὁ ἄρχων. τοῦ κόσμου τούτου ἐκβλιγδήσεται 
ἔξω" κἀγὼ ἐὰν ὑψωϑῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω 
πρὸς ἐμαυτόν. τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ 
ϑανάτῳ ἤμελλεν ἀποϑνήσχειν. ἀπεχρίϑη οὖν 
αὐτῷ ὁ ὄχλος: ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι 

Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις 
σὺ ὅτι δεῖ ὑψωϑῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου; τίς ᾿ 
ἔστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑοώπου; εἶπεν οὖν αὖ- 
τοῖς ὁ Ἰησοῦς" ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν 
ἔστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μνὴ σκοτία 
ὑμᾶς καταλάρῃ: καὶ ὃ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
οὐκ οἷδεν ποῦ ὑπάγει. ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε 
εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησϑε. Ταῦτα 
ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελϑὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 
Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ξἕμπροσϑεν 
αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, ἵνα ὁ λόγος 
ἩΙσαΐου τοῦ προφήτου σληρωοϑῇ ὃν εἶπεν" κύριε, 
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου 
τίνι ἀπεκαλύφϑη: διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, 
ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας" τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς 
ὀφὺαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα 
μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφδαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδία 
καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. ταῦτα εἶπεν 
Ἡσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν 
περὶ αὐτοῦ. ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀοχόντων 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς 
Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα (μὴ ἀποσυνάγωγοι 
γένωνται" ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνδοώπων 
μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Ψεοῦ. Ἰησοῦς δὲ ἔκοα- 
δεν καὶ εἶπεν" ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ 

ὃν Ἡ αν Π' { παντα |Γ- 41 οτι : Ὠΐ οτε 48 περ: 
ἢ υπερ 

81 βληϑησεται κατω 85 μεὺ υμων 85.886 εως 89 οτι 
41 αυτου 19 1 του ὕεου αὐτου 
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ἢ 

- 
- 

κ κμκκωκώς λαο ολ, 

-- 

ο ἐμ ο σε 

ο κ 

ο ὦ ὦ ἐὼ»2 ο. ΖΗ ---" 

Κατα ἸΙωανγνὴν 194ὔ---18,1. 

ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά µε, καὶ ὁ δεωρῶν ἐμὲ Νδεωρεῖ 45 11,9. 
τὸν πέμψαντά µε. ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλή- 46 86. 
λυϑα, ἵνα πᾶς ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ 
νὴ μείνῃ. καὶ ἐάν τίς µου ἀχούσῃ τῶν ῥημάτων 47 8,11. τ, 9, 
καὶ μὴ) φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν" οὐ γὰρ ἦλϑον 
ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 
ὁ ἀϑετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ δήματά µου 48 
χει τὸν κρίνοντα αὐτόν' ὃ λόγος ὃν ἐλάλησα, 
ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ὅτι 49 

ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με 
σσατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ 
τί λαλήσω. καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ δ0 8,50.98. 
αἰώνιός ἐστίν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καϑὼς εἴρηκέν 
μον ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ. 

ΕῚ 

Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς 18 το: κο, 
ὅτι ἤλδεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου ας 
τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους 
τοὺς ἐν τῷ χόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 
καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβλη- 9 τ, 95,5. 
“κότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας 
Σίμωνος Ἰσκαριώτης, εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν 8. 3,80. 16,58. 
αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρεις, καὶ ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἜΤ 
ἐξῆλϑεν καὶ πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπάγει, ἐγείρεται ἐκ 4 με 11ο: 
τοῦ δείπνου καὶ τύϑησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν τ᾿ τὴν 
λέντιον διέξωσεν ἑαυτόν" εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς ὅ 
τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν 
μαῦητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσ- 
(ξένος. ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα [Π]έτρον" λέγει Θ τν 5.8. 
αὐτῷ" κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; ἀπε- 7 
χρίύϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ" ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ 

13,1 ἢ πατερα, -- αγαπ.... αυτους, -- 

18.1 παρην 3 καοὸ. Ιουδα Σιμ. απο Καρυωτου ινα 
π. α. ὅ λαβων υδωρ βαλλει ὁ τον Πετρ. δικὠνα 
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13.858: δ: τ ατα Ιωαννην 

19, 8 οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. λέγει 

αὐτῷ Πέτρος: οὐ μὴ νίψῃς µου τοὺς πόδας εἰς 
τὸν αἰῶνα. ἀπεχοίδϑη Ἰησοῦς αὐτῷ" ἐὰν μὴ νίψω 

9 σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. λέγει αὐτῷ Σίμων 
Πέτρος: κύριε, μὴ τοὺς πόδας µου μόνον ἀλλὰ 

16. 10 καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. λέγει αὐτῷ 
Ἰησοῦς" ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν [εἰ μὴ τοὺς. 
πόδας] νίφψασῦαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καὺαρὺς ὅλος" καὶ 

6,64.1011. 11 ὑμεῖς καϑαροί ἔστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. ᾖδει γὰρ 
τὸν παραδιδόντα αὐτόν" διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι, οὐχὶ 

19 πάντες καδαροί ἐστε. Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς 
πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 
ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς" γινώσχετε τί πε- 

Μί 98,8,10, 18 ποίηκα ὑμῖν; ὑμεῖς φωνεῖτέ µε" ὁ διδάσκαλος ὲ 

αι, ϑϑ,27.. 14 καί" ὃ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε" εἰμὶ γάρ. εἰ 
ὅ,10. πες 

οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ 
διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων γίπτειν 

Ῥλ 9,ὅ. 
15 τοὺς πόδας" ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καϑὸς Κοι 8,18. 

ἕ 

Μι 10)34,.16 ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. ἀμὴν ἀἁμὴν 
λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος - 

Μι 7,34. 
2ο 196, 17 

τίνας ἐξελεξάμην: ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωϑῇ:; 
ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν 

19 πτέρναν αὐτοῦ. ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ 
γενέσϑαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ 

Μὲ 10,40, 90 εἰ. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα 
πέµμφω ἐμὲ λαμβάνει, ὃ δὲ ἐμὲ λαμβάνων Λλαιι- 

10 Ὦ [ο] Τ1ησ., τε Ἢ 35.56. [ει μὴ τ. πο Ἐ-Τ 
19 2 ανεπεσεν, παλιν ειπεν 18 Τ' καὶο δον μεν, 
18 μου : Τ μετ δου | Τ' επηρκεν 19 Η ια ΔΝ | 
εγὼ εἰμί 

8 ου 1 ϱι κυριε 9 ΙΠετρος Σιµ. υἱ Πετο. υἱ διμ. 
10 νιψ. 1 τὴν κεφαλὴν νιψ. ει μὴ τους ποδας µονον 11 -- δια ; 
τουτο ... ἔστε 14 και 99 : ποσω μαλλον 
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αὐτόν. εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε 

Ῥ4110.18 αὐτά. οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω: ἐγὼ οἶδα. 



Εἰ κα” Κατα Ιώαννην 19/91- 95. 
στ 
᾿ βάνει τὸν πέμψαντά με. Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς 51 “1:--80: 
πα, 5 μ - , δη , ΕΣ, Με 26,91--95. ᾿ ἑταράχϑη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν" Νο 1418-31. 

1, 33,51--ξ, ἀμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
τς με, ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαϑηταὶ ἀπορού- 99 κα 
4 μµενοι περὶ τίνος λέγει. ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ 98 10,36: 30,3; 
ο τῶν μαδητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν νὰ 
ἢ ΤῸ ὁ ᾿Ιησοῦς" νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος 94 
καὶ λέγει αὐτῷ; εἰπὲ. τίς ἐστιν περὶ οὗ λέγει. 
᾿ς ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆϑος τοῦ Ἰησοῦ οὔ 
ἢ λέγει αὐτῷ" κύριε, τίς ἐστιν; ἀποκρίνεται οὖν ὃ 96 
᾿ Ἰησοῦς" ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ 
᾿ς δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ 
Ε- δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. καὶ μετὰ 975, 
᾿ς τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλϑεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. 
δ᾽ λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς" ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. 
ο τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί 98 
᾿ς εἶπεν αὐτῷ" τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσό- 99 15,9. 
᾿ς χομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς" ἀγό- 
᾿ς "ρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς 

- πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος 80 
3  ἐξῆλϑεν εὐϑύς" ἦν δὲ νύδ. 
τ Ὅτε οὖν ἐξῆλϑεν, λέγει Ἰησοῦς" νῦν ἐδοξάσϑη 81 
ς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου, καὶ ὁ ϑεὸς ἐδοξάσϑη ἐν 

αὐτῷ" καὶ ὃ ϑεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ 82 19,58; 11,.--ὃ. 
οεὐϑὺς δοξάσει. αὐτόν. τεχνία, ἔτι μικρὸν μεδ᾽ 88 8931. 
- ὑμῶν εἶμι" ζητήσετέ με, καὶ καϑὼς εἶπον τοῖς 
᾿ς Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασὺε 
 ἐλϑεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι 84 15,.5..8..τ. 

ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καϑὼς ἠγάπησα ος 
ἡμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ 8ῦ 

25 Τ' επιπεσων ουν εκ. 96 Τππ ουν | τὸ 29 : [Ἡ] 
37 Ἡ ταχειον 26 Ἡ [δὲ] 81 εν αυτω : ΓΤ ει ὁ ὕεος 
᾿ τδοξασθη ἐν αυτω, 838 αὗτω : Τ' αὐτῶ 

94 και... ἔστιν : πυϑεσϑαι τις αν εὔώ (ουτος) 90 απο 

μας 9Τ6 



396-98: 
Με 90,88--86. 
Μο 14,29--81. 

Τ, 99/91 --84, 
το 84, 91.18.19, 

19,45. Ἡ 1,8. 

949. 10 

56 

97 

18,88--14,10.. Κατα ἸΙωαγνὴν 

γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαϑηταί ἔστε, ἐὰν 
“Λέγει αὐτῷ Σίμων ἀγάπην ἔχητε ὃν ἀλλήλοις. 

Πέτρος" χύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς" 
ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουϑῆσαι, 
ἀχολουϑήσεις δὲ ὕστερον. λέγει αὐτῷ Πέτρος" 
κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουϑῆσαι ἄρτι; 

8 τὴν φυχήν µου ὑπὲρ σοῦ ϑήσω. 
Ἰησοῦς: τὴν ψυχήν σου 
ἁμὴν λέγω σοι, 

οτ. 14 ἀρνήσῃ (κε τρίς. 

ἀποκρίνεται 
ὑπὲρ ἐμοῦ ϑήσεις; ἀμὴν 

οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ - 

Μὴ ταρασσέσδω ὑμῶν ἡ 
καρδία" πιστεύετε εἰς τὸν ϑεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πι- 

 στεύετε. ὃν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου μοναὶ πολλαί 
τ ὃ ος Φ { 

εἰσιν" εἰ δὲ µή, εἶπον ἂν ὑμῖν" ὅτι πορεύομαι, 
8 ἑτοιμάσαι τόσον ὑμῖν" καὶ ἐὰν πορευϑῶ καὶ ἔτοι- 
μάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι 

ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς 
ὑπάγω 

ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, 

ὅπου 4 ἦτε. καὶ ἐγὼ οἴδατε τὴν ὁδόν. 
ὅ Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς" κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπά- 
ό γεις" πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν; λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς" 
ἐγώ εἶμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήϑεια καὶ ἡ ζωή: οὐδεὶς 

7 ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ 
ἐγνώκειτέ μὲ, καὶ τὸν πατέρα µου ἂν ἤδειτε. 

8 ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 
αὐτῷ Φίλιππος: 

9 καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 

ἐμοῦ. εἰ 
ἀπ᾽ 

Λέγει 
κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, 
λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" τοσοῦτον 

χοόνον μεϑ᾽ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; 

ὅδ οπου : Τ-- εγω 
Ἡ ακολουδειν 
ΤΟ ΡΥ και 
απαρτι | 

δ6 νυν ακολ. : 
Ῥηταις αυτου 
Ύομενος Διδυμος | 

συνακο). 
ὃ καὶ ετοιµ. : ετοιµασαι 

ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ. ἑώρακεν τὸν πατέρα: 
λέγεις" δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; οὐ πιστεύεις ὅτι 

87 Ἡ [ο] Πετο. | 
14,1 Ὦ πιστευετε, εις τ. ὣεον και 

7 Τ' ει εγνωκατε εµε 
9 -- αυτον 29 

πῶς σὺ 

Ἡ-- κυοιε | 
ὅ πως: 

εκ µου γνωσεσδε" και. 
9 Η [ο] ]ησ. | ΔΤ τοσουτω χρονω 

14.1 ϱί και ειπεν τοις μα- 
ὅ θωµας ο Λε- 

πως δυναμεϑα τ. οὗ. ειδεναι 
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᾿ς ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ 
ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ" ὁ 
δὲ πατὴρ [Ὁ] ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

ο πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ ἐν 
᾿ς ὁμοί" εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. ἀμὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ 
στοιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, 

ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι" καὶ ὅ τι 

ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποήσω, 
τ ἵνα δοξασϑῇ ὃ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. ἐάν τι αἰτή- 

σητέ [με] ὃν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. Πὰν 
- ἀγαπᾶτε µε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε. 
᾿ς χἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον 

δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ μεὺ” ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, τὸ 
πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, ὃ ὃ κόσμος οὐ δύναται 
λαβεῖν, ὅτι οὐ ϑεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό" 

᾿ς ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν 
τς ὑμῖν ἐστιν. οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι 
᾿ς πρὸς ὑμᾶς. ἔτι μικρὸν καὶ ὃ χόσμος µε οὐκέτι 

ἠεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ ϑεωρεῖτέ µε, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ 
ὁμεῖς ζήσετε. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσϑε 
ὅτι ἐγὼ ὃν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ 

ἐν ὑμῖν. ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν 
αὐτάς, ἐχεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με" ὁ δὲ ἀγαπῶν 
μδ ἀγαπηϑήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ 
ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 
“Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης" κύριε, τί 

γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ 
οὐχὶ τῷ κόσμῳ; ἀπεκρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

ον 

᾿ξ 

| 10 [ο] : Ἔ--Π 1ἿῚ1 αυτα : Ἡ αυτου | Βπ: π[Β]-- µοι 
1 ἢ (ΤΊ) πορευοµαι, Ὦ -μαι. 18 Ὦ απητε 14 [μὲ]: | 

εγω : ΦῸ τουτο 16 η:Ἡ Ῥοβί αιωνα Τ' Ῥοδύ υμων 17 Η-- 
αυτο 29 | ὯΤ' εσται 90 Τ' γνωσεσδε μεις 32 κυριε : 
ΤΕ και 

10 Λελαληκα υἱ λαζω |. αυτου : αυτος 14 - νοις5 
16 τηρήσατε 19 ζησεσὺε 39 ουχ ο απο Καρυωτου 
(ζΟαπαπ]ίος οὐ Τποπι8β) | γέεγ. : εστιν 
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11 950.10,95.88. 

19 Μο 16.19.90, 

19 16,7. Μο 11:54, 

14 16.98.91, 

16 1610. 1 δι. 

16 096. 166: 10,7. 

17 16.18. 7,89, 
Μὲ 10,30. 
1 8,26, 

18 

19 16.16. 

20 117,91--ϑὲ 

ΟΥ̓ ΕΚ 

20 

ϱ) 51. 18,34. 
Ῥυν 8,17, 
Ἑ 8,17. 
κ ὑ,10. 



14,94--ἰὕμ, Κατα Ιωαννῆὴν 

“1.10,88. Ρὲ 4,7, 97. 

8.18.6. 98 
Τιο 94.65. 

οι 

, 

ἐ τις ἀγαπᾷ µε, τὸν λόγον µου τηρήσει, καὶ 
ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν 

σ κ 

ὁ μὴ ἀγαπῶν μὲ τοὺς λόγους (ου οὐ τηρεῖ" καὶ 
ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ 
πέμφαντός µε πατρός. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν 
παρ᾽ ὑμῖν μένων: ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὃ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς 
πάντα ἃ εἶπον ὁμῖν. Πἱρήνην ἀφίημν ὑμῖν, 
εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν: οὐ καϑὼς ὃ κόσμος 
δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσϑω ὑμῶν 
ἣ καρδία μηδὲ δειλιάτω. ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἴπον 
ὑμῖν" ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ 
με, ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, 

ε 

29 ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν. καὶ νῦν εἴρηκα - 
ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 

15)81. Β. 9,5. 80 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεὺ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ 

10,18, 91 

τοῦ χόσμου ἄρχων' καὶ ὃν ἐμοὶ οὐχ ἔχει οὐδέν, 
ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὃ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, 
καὶ καδὼς ἐντολὴν ἔδωχέν μον ὃ πατήρ, οὕτως 
ποιῶ. Ἰγείρεσὺε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν. 

10 Ἠγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληϑινή, καὶ ὁ πατήρ 
2 μοῦ ὁ γεωργός ἔστιν. πᾶν χλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ 

8 ἤδη ὑμεῖς καϑαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελά- 
4 ληκα ὑμῖν" μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθδὼς' 

φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν 
φέρον, καϑαίρει αὐτὸ ἵνα χαρπὸν πλείονα φέρῃ. 

τὸ χλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς 

96 υμιν : Ἡ-ι- ενω υΟ 396 Ἡ μι εχαρητε ἄν, 91 εντ. 
εδωκ. : Τ' ενετειλατο 

38 ελευσοµαι .. . ποιησομαι 94 τηρήσει 1 λογος : -Ἐ 
9 δὃδμος 96 ειπον : ὧν ειπω 98 αγαπατε οτι : ειστο } Ψ 
80 εχει : ευρησει (υἱ ουδεν : -- ευοειν) 15,9 το καο- 
ποφορο) 

918 
μα 

ον 

νι μα  ΨΗΤΝα 

κ ρρος ερ δες σον 
. 



πα, ΄ 

. ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος, ὅ 
᾿ ῥμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν 

ο΄ αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ 
ο΄ οὗ δύνασϑε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ὁ 
ο΄ ἐβλήϑη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνά- 

᾿ς γοῦσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλ λουσιν, καὶ καίεται. 
 δὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά µου ἐν ὑμῖν π 

μείνῃ, ὃ ἐὰν ϑέλητε αἰτήσασϑε, καὶ γενήσεται 

ὑμῖν. ὃν τούτῳ ἐδοξάσϑη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν 8 

ἡνάπησέν ιιεὲ ὃ πατήο. κἀγὼ ὑιιᾶς ἠγάπησα" μιεί- 
ἰὴ ῃ δ 9 / ἢ 

τηοήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καϑὼς ἐγὼ 

τοῦ πατρός [μου] τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω 

ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πλη- 

ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑῇ 

ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐχ οἶδεν τί ποιεῖ 

αὐτοῦ ὁ κύριος" ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα 

ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 

ο΄ ὑὁμᾶς, καὶ ἔϑηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ 

: χαρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ 

πι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου 

ΕΣ 6 Τ' αυτο 8 ὮΤ γενησεσῦε 9 ΤΠ ἠγαπήησα υμας | 

ει ο ηγαπησα, 10 Έ καὺ. καγω | [μου] : ὨΊ]--- 18 Τ--- 

τις 14 α : δ ὁ 16 Ὦ αιτητε 18 Ῥω- υμων 

τρια» να 
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Κατα Ιωαννην ὀ 1ὕ,5--:19.ψ 

πολὺν φέρητε καὶ γένησϑε ἐμοὶ μαϑηταί. καϑὼς 9. 

νατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐιῇ. ἐὰν τὰς ἐντολάς µου 10 

δῷ ὑμῖν. ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 11 

᾿ς ἀλλήλους. Εἰ ὃ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε 18 1,1. 1... 8,18.. 

᾿ς ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. εἰ ἔκ τοῦ χόσινου 1910 4,0. 11,14. 

Μο 11,34, 

Μὲ ὕ,16, 

αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα 11 1τ,.5. 

οωϑῇ. αὕτη ἐστὶν ἣ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε 19 18,84. 

ἀλλήλους παδὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. μείζονα ταύτης 18 1ο. 10 8,18, 

ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, 14 8,51. Μι 280, 

τ δὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. οὐκέτι λέγω 15. : 

το οὐχ ὑμεῖς µε ἐξελέξασδε, ἀλλ ἐγὼ ἐξελεξάμην 16 18,18. 8,70, μὲ 



σα ΤΗ 

ἘΌΝ Τα 

15,520---10,6, Κατα | ὠαννην 

ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει" ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 
κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ 
τοῦ χόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

πο 20 μνημονεύετε τοῦ “λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον Ὁμῖν". οὐκ 
ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐινὲ 
ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν: εἰ τὸν λόγον µου 

16,8, 91 ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. ἀλλὰ 
ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά 

25 µου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά ε. εἰ μὴ 
ἦλϑον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν" 
νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας 

550. 35 αὐτῶν. ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 
1411. 34 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος 

ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν: νῦν δὲ καὶ ἑωρά- 
χασιν καὶ µεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα 

Ἐρ δύ,19; 605. 36 μου. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωὺῦῇ ὁ Λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ 
156. 1 34,9, 36 αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι ἐμίσησάν κε δωρεάν. Ὅταν 

: ἔλϑῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμφω ὑμῖν παρὰ 
τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας ὃ παρὰ τοῦ 
πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ" 

ΠΛ 1,8; ο. 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ 
14,9, 1θέἐστε. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλι- 

955, Μὲ 34,9, 3 σϑῆτε. ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς: ἀλλ᾽ 
ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποχτείνας ὑμᾶς δόξῃ 

161. 8 λατρείαν προσφέρειν τῷ ϑεῷ. καὶ ταῦτα ποιή- 
σουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 

αι 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλϑῃ ἡ ὥρα 
αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. 
ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐχ εἶπον, ὅτι μεὺϑ ὑμῶν 

1,88, ὅ ἤμην. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ 
θ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ µε" ποῦ ὑπάγεις; ἀλλ᾽ ὅτι 
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν 
-- ο ἵ«.... 

90] μοῦ 16.9 Ἡ αποχτ. [υμας] 4 Τ-- αυτων 19 

90 τους λογους ους 296 πειιπω 16,6 πετιωοωώκε} 
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ο ο ος Κατα Ιωαννην 16,1:---90. 

. τὴν καρδίαν. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήδειαν λέγω ὑμῖν, Τ᾽ τ4,16.56.. 98, 
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλϑω. ἐὰν γὰρ μὴ 
ἀπέλδω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" 

ἐὰν δὲ πορευϑῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. καὶ 8 1 καφε, 
ἑλδὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει, τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας ρε 

καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως: περὶ 9. 83,18. Κὶ 118. 

δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ 
οὐκέτι ϑεωρεῖτέ µε" περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὃ ἄρχων 11 19/81: 14000, 
τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. Ἔτι πολλὰ ἔχω 19 1 κὶ 85,. 
ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασδε βαστάζειν ἄρτι" 
ὅταν δὲ ἔλϑῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληδείας, 19 11ῤ9. 19 5,»τ. 
ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήδειαν πᾶσαν" οὐ γὰρ 
λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει, καὶ 
“τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, 14 
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμιρεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν" διὰ τοῦτο 15 1πμο. 
εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ 
ὑμῖν. Μικρὸν καὶ οὐκέτι ϑεωρεῖτέ με, καὶ 16 1419. 
πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσϑέ με. Πἶπον οὖν ἐκ τῶν 11 
μωϑητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους" τί ἐστιν τοῦτο 
ὃ λέγει ἡμῖν" μικρὸν καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, καὶ 
πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; καί ὅτι ὑπάγω 

πρὸς τὸν πατέρα; ἔλεγον οὖν" τί ἐστιν τοῦτο ὃ 18 
ς λέγει τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. ἔγνω 19 

Ἰησοῦς ὅτι ἤϑελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
περὶ τούτου ζητεῖτε μετ ἀλλήλων ὅτι εἶπον" 
μικρὸν καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ 
' ὀφεσδέ µε; ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε 30 
᾿ καὶ ϑρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται" 

ἀν ῥή ἘΝ ἵν 
δ 2 - 
Ἴ 

ο 7 ουκ ελευσ.: Ἡ οὐ μὴ ελϑὴ 8 και 19: 6 Και 18 ὯΤ' 
ἐν τη αληδεια παση | ἈΝ ακουσει 17 Ἡ ειπαν 15 Ῥ 
τοῦτο τι εστιν | Ἡ-- το | Ἡ [τι Λλαλει] 

ος 18 Εκεινος ὑμᾶς οδηγ. 16 Ώπ - οτι εγω υπαγω προς 
τον πατερα 19 επερώωτησαι περι τουτου 
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15 36,17. 

15 66,14, 

14,30, 14.18.14. 

16.11. 

10,6. 

᾿ 

11151, 

2ὔ 

9,5. 

Ζοῖ 18,7. 
Μι 96.01. 

Μο 14,27, 8,29, 

14,51. ἢ ὅ,1. 
1 σε 

16,21--.38, Κατα Ιωαννῆν 

ὑμεῖς Λυπηδήσεσὺε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν 
21 γενήσεται. ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι 

ἦλϑεν ἡ ὥρα αὐτῆς" ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, - 
οὐκέτι μνημονεύει τῆς ὑλίψεως διὰ τὴν χαρὰν 

99 ὅτι ἐγεννήϑη ἄνδρωπος εἰς τὸν κόσμον. καὶ ὑμεῖς 
οὖν νῦν μὸν λύπην ἔχετε: πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, 
καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν 

25 ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν 

84 τῷ ὀνόματί µου. ἕως ἄρτι οὐκ ᾖἠτήσατε οὐδὲν 
ἐν τῷ ὀνόματί μου" αἰτεῖτε, καὶ Λήμφεσὺε, ἵνα 

2ὔ ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. Ταῦτα ἐν παροι- 
μίαις λελάληκα ὑμῖν" ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐχέτι ἐν 
σταροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ 

26 τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
ὃν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσϑε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν - 

27 ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν" αὐτὸς 

γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ, ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλή- 
χατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς 

8 ἐξῆλϑον. ἐξῆλϑον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυϑα εἰς τὸν 
κόσμον: πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι, 

.29 πρὸς τὸν πατέρα. «Ἰέγουσιν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ" 
ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδε- 

80 μίαν λέγεις. νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ 
οὐ χρείων ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ πι- 

81 στεύομνεν ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐξῆλϑες. ἀπεχκρίϑη αὐτοῖς. 
82 Ἰησοῦς" ἄρτι πιστεύετε; ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ 

ἐλήλυϑεν ἵνα σκορπισϑῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια 
κἀμὲ μόνον ἀφῆτε" καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ 

89 πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα 

99 ὯΤ' αιρει 88 2 οὐδεν" 97 πατρος : Τ ϑεου 

31 ωοα : ἡμξδοα | ὕλιρ,. : λυπης 99 εξετε, τὶ 88 
95. -- εξηλῦ. εκ τ. πατο. ᾿ 
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ἐν πῇ αἱ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ χόσμῳ ἡὡλίψιν ἔχετε" 
ἀλλὰ Φαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμιον. 

| ὀφδαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν" πάτερ, 
ἐλήλυὺδεν ἡ ὥρα' δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ 
υἱὸς δοξάσῃ σέ, καδὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν 

"πάσης σαρχός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει 

τς ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληϑινὸν ϑεὸν 
"καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χοιστόν. ἐγώ σε ἐδό- 

᾿ς ἕᾳσα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς 
μου ἵνα ποιήσω" καὶ νῦν δόξασόν µε σύ, πάτερ, 
παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ἡ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον 

εἶναι παρὰ σοί. ᾿Πφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
-'. ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ 
ήσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου 

δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν 

'' ἀληϑῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλϑον, καὶ ἐπίστευσαν 

᾿ς ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. ᾿γὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ" 

οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέ- 

. δωκάς μοι, ὅτι σοί εἰἶσιν,ὶ καὶ τὰ ἐμὰ πάντα 

σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασµαι ἐν 
τ αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ 
ἐν τῷ χόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. 

πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί 

σοὺ ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καϑὼς ἡμεῖς. 

ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ 

᾿-- 1}, σο' 2717 δωσὴ ὃ Π' γινωσκουσιν | ἢ σε ὅ ἢ : Ὦ ην 

ο 6 και εµοι : Η͂ χαμοι 7 δ᾿ -| εγνων ΕΚ ἐξ εγνωκα | ὅε εδωκας 

ο ἃ εδώκας : ἢ δεδωχας 11 αυτοι: ὮΒ, ουτοι | ερχοµαι ὨΪ:}- 

ο 2ρυκετι ειµι εν τω κοσμῶ, και εν τω κοσμώὠ ειµι 

9 δωσ. αὐτοῖς : εχη ὃ Άη - εις τουτον τὸν χοσμον 

ΠΣ ετελειωσα 8 ρημ. : -ἰἰ σου 10 εδοξασας µε 11 σου: -|- 

οἰ χαιοτδ ἡμὴν µετ αυτων εγω δτηρουν αυτους εν’ τω ονοµατι σου 

πο 19 αυτων : -ἵ- εν τω κοσµω 

ο οι | 289 

. 4] 

αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ] 

Κατα Ιωαννην 1τμ--19, 

Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς] 7 ιια. 
18,1. 

Ζ τετήρηκα». νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς Ἱ 

"μοι παρὰ σοῦ εἰσιν" ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς (νου 8. 16,80. 

10 16,15. Τ, 15,81. 

11 10,80. 

19 6,50. 
841.10: 

ΜῈ 11,57, 

8. 1 ὅ,50. 

4 4,84. 

ὅ- 94. 11. ϱ]9916. 

θ 9 

9. 6,81.44, 6ὔ. 

109,8. 



17,18... 96. Κατα Ιωαννην τς 

18,10, 14. 

9. ΠῚ 8,8. 
1 ὅ 6.18, 

6,69. 

90,91. 

Ἡ 10,10. 

90 

10,99: 19,56, 

16 

16 

1τα 

18 

19 

.21 

.29 

24 

ἢ " νε. ἄρ χνο ον τνς Ἀ 

ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ 
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὃ υἱὸς τῆς ἀπω- 
λείας, ἵνα ἣ γραφὴ πληρωϑῇ. νῦν δὲ πρὸς σὲ 
ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν 
τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένήν ἐν ἑαυτοῖς. 
ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὃ κόσμος 
ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ χόσμου 
καϑὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ “κόσμου. οὐχ 
ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα 
τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. ἐκ τοῦ κόσμου 
οὐκ εἰσὶν καδὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου: 
ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληϑείᾳ: ὁ λόγος ὃ σὸς 
ἀλήδειά ἐστιν. καδὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν 
κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον" 
καὶ ὑπὲρ αὐτῶν [γὼ] ἀγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν 
καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληϑείᾳ. Οὐ περὶ 
τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πι- 
στευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἑμέ, ἵνα πάντες 
ὃν ὦσιν, καδὼς σύ, πατήρ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, 
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὃ χόσμος πιστεύῃ 
ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. κἀγὼ τὴν δόξων ἣν δέδωκάς 
μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ὃν καϑὸς ἡμεῖς ἕν". 
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ὃν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειω- 
μένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσχῃ ὃ χόσμος ὅτι σύ µε 
ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καϑὼς ἐμὲ ἠγά- 
πησας. πατήρ, ὃ δέδωκάς μοι, ϑέλω ἵνα ὅπου 
εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα ϑεωρῶσιν 

26 

τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν δέδωκάς μοι ὅτι “ἠγάπησάς 
κε σρὸ καταβολῆς κόσμου. πατὴρ δίκαιε, καὶ ὃ 
κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι 

19 [εγω]: Ἡ--Ἑ 31 εν ἡμῖν : Ἡὶ -- ἓν 98 γαπησας : 
Ἡ ἠγαπησα 24 δεὸ, 90 1 ἢ εδωκας | Ἡ οι, οτι 

19 -- ὢ δεὸ,. µου 14 -- καδως ... κοσμου 90 πι- 
στευσοντων 99.98 εν : τὸ εν 98 ἐμξδ συ ιε 384 ὃτους | 
-- τὴν ἐμὴν 
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Κατα Ιωαννην 11,96. -18,11, 

ἔγνωσαν. ὅτι σύ μνε ἀπέστειλας" καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς 96 
τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἣ ἀγάπη. ἣν ἡγά- 
πησάς μνὲ ὃν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 

᾿ς Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλϑεν σὺν τοῖς μαϑη-} ὃ 
ταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, 
ὅπου ἦν κῆπος. εἰς ὃν εἰσῆλὺεν αὐτὸς καὶ οἱ 
μαϑηταὶ αὐτοῦ. δει δὲ καὶ Ἰούδας ὃ παρα- 5 
διδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχϑη 
Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαδητῶν αὐτοῦ. ὁ οὖν 8 
Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων 
καὶ [ἐκ] τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται. ἐκεῖ 
μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. Ἰησοῦς 4 
οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξῆλϑεν 

καὶ λέγει αὐτοῖς" τίνα ζητεῖτε; ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ" ὃ 
Ἰησοῦν τὸν Ναξωραῖον. λέγει αὐτοῖς" ἐγώ εἶμι. 
εἱστήκει. δὲ καὶ Ἰούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ 
αὐτῶν. ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς" ἐγώ εἶμι, ἀπῆλδαν 
εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. πάλιν οὖν Τ 
ἐπηρώτησεν αὐτούς" τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον" 
Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. ἀπεχκρίδη Ἰησοῦς" εἶπον 8 
ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἶμι" εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τού- 
τους ὑπάγειν: ἵνα πληρωὺῇ ὃ λόγος ὃν εἶπεν, 9 
ὅτι οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἓξ αὐτῶν οὐ- 
δένα. Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν 10 
αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ 
ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν: ἦν δὲ 
"ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς 11 
τῷ Πέτρῳ: βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν ϑήκην" τὸ 
ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; 

συ 

΄ 

18,1 των Κέδρων : -ἰ ΓΕ Τ του Κέδρου ἐὲ π’ του Κεδρὼν 
ο ἡ των ᾿δένδρων 9 Ὦ μετα τ. μαϑ. α. εκει 8 [εκ] : Τ-- ἢ 
δ αὐτοις : Τ-- Ἰησους | ειμι: Ἡ-- Ίησους | Ἱστηκει 
7 Π' αυτους ἐπηρώτησεν | Ἡ ειπαν 

Ἅ 

18,2 τδων ὅ Ναζαφηνον 10 τοτε Σδιµων | ὠτιον 
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Μί 30,86. 
Μο 14,89, 
ἐπ 29,80, 
9 διὴ 15,98. 

2--1: 
Με 96,41--50, 
Νο 1413-05. 

1, 9541-08. 
Ι, 91:91. 

1998, 

ΜῈ 56,19, 



μι μμ 1Ὁ. ΜΝ Εν ΑΥΤΑ Αμ 
δόντες ζω πο αν ο μὲ 

το 1819-98, τν Κατα ος ων. : 

19-97: 19 ἩΙ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος χαὶ οἱ ὑπηρέται, : 
Μο 1460. τῶν ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν. 
ΤΡ Ε ΤΙ 15. αὐτόν, ! καὶ ἤγαγον πρὸς Ἄνναν πρῶτον" ἦν γὰρ 

πενδερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἑνι- 
11.49.00. 14 αὐτοῦ ἐκείνου: ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας ᾿ 

τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει. ἕνα ἄνϑρωπον ἀπο- 
50,5: 91,320. 16 ϑανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Ἠκολούδει δὲ τῷ Ἰησοῦ 

Ἀοὲ 8,1. δ “ίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαϑητής. ὃ δὲ μαῦη- 
τὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισ-. 
ἤλϑεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 

16 Ιὁ δὲ Πέτρος εἰστήκει πρὸς τῇ δύρᾳ ἔξω. ἐξῆλδεν 
οὖν ὁ μαδητὴς ὃ ἄλλος ὃ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως 
καὶ εἶπεν τῇ ϑυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. : 

17 λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ ὑυρωρός' μὴ 
χαὶ σὺ ἐκ τῶν μαψητῶν εἶ τοῦ ἀνδρώπου τούτου; αν 

18 λέγει ἐκεῖνος' οὐκ εἰμί. εἰστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι. 
καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνϑρακιὰν πεπουηκότες, ὅτι ψῦχος 
ἦν, καὶ ἐδερμαίνοντο" ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος ΣΌΣ τὸ 

19 αὐτῶν ἑστὼς καὶ ϑερμαινόμενος. ὋὉ οὖν ἀρχιε- 
οεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαδητῶν 

ος 30 αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. ἀπεκρίδη 
αὐτῷ Ἰησοῦς" ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ 
ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ὃν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 
ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν 

21 χρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. τί µε ἐρωτᾷς; ἐρώτησον. κ 
τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς" ἴδε οὗτοι κ 

ο μον οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, 
εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα, Ἢ 
τῷ Ἰησοῦ εἰπών: οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; Ε΄ 

28 ἀπεκρίδη αὐτῷ Ἰησοῦς" εἰ κακῶς ἐλάλησα, µαρτύ- 
ϱησον περὶ τοῦ κακοῦ" εἰ δὲ καλῶς, τί µε δέρεις; 

16 Ὁ Ύνωστος ην 16 Ἡ ιστηκει | Τ' Ψυρωρω, 18 Ἡ 
ιστήηκεισαν 

18 Καΐφα 14 απολεσῦδαι 16 ὁ αλλος 20 παντες Ὁ 
παντοτε ἘΞ 
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Κατα Ιωαννην 18,34. 86, 

“ ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἄννας δεδεμένον πρὸς 34 
ς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. Ἦν δὲ Σίμων [Πέτους 26 
ἑστὼς καὶ δεριαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ" μὴ 

καὶ σὺ ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος 

καὶ εἶπεν" οὐκ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων 26 

τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος 

τὸ ὠτίον: οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ 

αὐτοῦ; πάλιν οὖν ἠονήσατο [Π]Ἰέτοος, καὶ εὐϑέως 27 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

τὸ πραιτώριον" ἦν δὲ πρωΐ" καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλ- 

ον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μυἡ μιανδῶσιν ἀλλὰ 

φάγωσιν τὸ πάσχα. ἐξῆλϑεν οὖν ὃ Πειλᾶτος ἔξω 239 

᾿ πρὸς αὐτοὺς καί φησιν" τίνα κατηγορίαν φέρετε 

ς΄ τοῦ ἀνϑρώπου τούτου; ἀπεκρίϑησαν καὶ εἶπαν 80 

᾿ς αὐτῷ: εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι 

᾿ς παρεδώκαμεν αὐτόν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ΠΙΕειλᾶτος" 81 

᾿ς λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν 

ΕΝ ̓ χρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι" ἡμῖν 

οὐχ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα" ἵνα ὁ λόγος τοῦ 82 

᾿ Ἰησοῦ πληρωϑῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ ϑανάτῳ 

ἢ | ἤμελλεν ἀποϑνήσκειν. Εἰσῆλϑεν οὖν πάλιν εἰς 88 

᾿ς τὸ πραιτώριον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν 

Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ" σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; ἀπεκρίδη Ἰησοῦς: ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ 84 

“τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; ἀπε- ὃδ 

᾿ χρίϑη ὁ Πειλᾶτος" μήτι ἐγὼ ᾿ἸΙουδαῖός εἶμι; τὸ 

ος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί" 

στό ἐποίησας; ἀπεκρίδη Ἰησοῦς" ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ 56 

οὐχ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου" εἰ ἔκ τοῦ κόσμου 

τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ 

τ Ἡ Ἶ 

Ὁ Ὶ τς ν 

αν ἴκοχ 
οὐδ 5 

ΤΩΣ ος 

ΓΚ τον 

ων, 

ο 20 Ὦ καὶ φησίν 81 Ῥ ο. Πειι. | ὉἙ-- αυτον 26 | 

“ειπον : Τ-- ουν 88 Τ εις το πραιτ. παλιν 84. 7 αφ 

ο εαυτου | Έ σοι ευπον 
δ, μὴ 

5: - 99 φερετε : -ἰ- κατα 81 - συ δ ὁ αρχιξοξὺς 

ον 287 ο 
δε τς ή 
: 

Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς 98 ο98- 19,15: 
Μὲ 97,3,11--80, 
Μο 18,1--19, 
Ι, 991-960. 

19,6.7, 
Λοι 18,15. 

19.99.98. - 
Μι 90,19. 

Μὲ 16,18. 

111. Μὲ 91,89. 



18,37--- 19,6, Κατα Ιωαννην. 

ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοϑῶ τοῖς Ἰουδαίοις" 
οἰ ἜΣ 87 νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦῦεν. εἶπεν. 

ουν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος' οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; 
ἀπεχρίϑη ὁ Ἰησοῦς" σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἶμι. 
ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι χαὶ εἰς τοῦτο δλήλυϑα 
εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληϑείᾳ: πᾶς 
ὁ ὧν ἐκ τῆς ἀληϑείας ἀκούει μου τῆς φωνγῆς. 

98 1 λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος: τί ἐστιν ἀλήϑεια; Καὶ 
τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλϑεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, 
καὶ λέγει αὐτοῖς" ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 

89 αἰτίαν. ἔστιν δὲ συνήϑεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω 
ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα" βούλεσϑε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν . 

40 τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; ἐκραύγασων οὖν πάλιν 
λέγοντες" μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ 
ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 

19 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ 
3 ἐμαστίγωσεν. καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέ- 
φανον ἐξ ἀκανδῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ χεφαλῇ, 

18,39, ὃ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, " καὶ 
ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον" χαῖρε ὃ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων" καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 

4 Καὶ ἐξῆλδεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος καὶ λέγει - 
αὐτοῖς" ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι Ε 

ὅ οὐδεμίαν αἰτίων εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. ἐξῆλὺδεν οὖν 
ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνδινον στέφανον καὶ τὸ 
πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς" ἰδοὺ ὁ ἄνϑρω- 

6 πος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέ- 3 ται, ἐκραύγασαν λέγοντες" σταύρωσον σταύρωσον. ἃ 
λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος" λάβετε αὐτὸν ὁμεῖς καὶ Ἵ 
σταυρώσατε" ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. ᾿ 

, δὲ 
ὅδ αν : Τ' ροϑῦ υπηρεται 87 Ἡ [ο] Τησ. | Τ' λεγεις, (ο. 

Ὦ ει; 89 Ἡ [εν] 19,2 ΠΤ' Ἠξηλδεν παλιν ο Πει). 
εξω || (8) Τ' οτι αἰτιαν ουχ ευρισκω. δ Ἡ [ο] Τησ. 
ὁ Τ ιδον | Τ΄-- λέγοντες 

87 εἰμι : -Ἐ εγω 19,3 -- καὶ ἤρχοντο πρ. αυτον 
ὄὅὄ-πο 09 
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Κατα Ιωαννην 19,7---18, 

Ι ἀπεκρίδησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι" ἡμεῖς νόμον ἔχο- 

μεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλειν ἀποϑανεῖν, ὅτι υἱὸν 

ϑεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. Ὅτε οὖν ἤχουσεν ὁ ΠΠει- 

λᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήϑη, | καὶ 

εἰσῆλϑεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ 

Ἰησοῦ: πόϑεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ 

ἔδωκεν αὐτῷ. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος" ἐμοὶ 

οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί 

σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; ἀπεκρίϑη αὐτῷ 

Ἰησοῦς" οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ 

μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωδεν' διὰ τοῦτο ὁ παρα- 

δούς μέ σοι μείζονα ἁμαοτίαν ἔχει. ἐκ τούτου 

ὃ Πειλᾶτος ἐξήτει ἀπολῦσαι αὐτόν" οἱ δὲ Ἰουδαῖοι 

ἐκραύγαζον λέγοντες" ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ 

εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος: πᾶς ὃ βασιλέα δαυτὸν 

ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. ὋὉ οὖν Πειλᾶτος 

ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, 

καὶ ἐκάϑισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον 

Λιδόστρωτον, Ἡβθοαϊστὶ δὲ Γαββαϑᾶ. ἦν δὲ 

παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕχτη" καὶ λέγει 

τοῖς Ἰουδαίοις" ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. ἐχραύγασαν 

οὖν ἐχεῖνοι: ἄρον ἄρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει 

αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος' τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; 

ἀπεκρίδησαν οἱ ἀρχιερεῖς" οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ 

μὴ Καίσαρα. τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς 

ἵνα σταυρωὺῇ. 
Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν" Ι καὶ βαστάζων 

ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλϑεν εἰς τὸν λεγόμενον 

Κοανίου τόπον, ὃ Λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 

Ι ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους 

δύο ἐντεῦϑεν καὶ ἐντεῦϑεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 

7 Πω αυτω, 111 10 -α ουν ἜΣ πώΤεχας ο με σοὺ 

12 Ἡ εκραυγασαν 14 εκτη : Ὦϊ τριτη 17 αὗτω | 

ἢ Γολγόϑ 

18 τουτον τον λογον 16 πῃ - και ἀπήγαγον 

259 19 

7 ὅ,18: 10,88. 
1ιν 24.16. 

8 

9 

10 

11 10.18. Αςι9,28. 

19 Λο 1Τ,Τ. 

18 

18 6. 

16--30: 
161 97,81--80. 

Μο 15,20-- 87. 
1, 38,56-- 40, 

17 

18 



αμ πασών 

ο. 

ᾧ 

ος 19,,9---99, Κατα Ιωανγὴ 

19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὃ Πειλᾶτος καὶ ἔϑηκεν ο. 
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ" ἦν δὲ γεγραμμένον: ΙΗΣΟΥΣ ος 
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΑΔΙΟΝ. ΤῊ 

20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰου- 
δαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου 
ἐσταυρώδη ὁ Ἰησοῦς" καὶ ἦν γεγραμμένον Ἡβραϊΐστί, 

21 Ῥωμαϊστί, Ἠλληνιστί. ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ 
ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων" μὴ γράφε: ὃ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν" βασιλεὺς 

22 τῶν Ἰουδαίων εἰμί. ἀπεκρίϑη ὁ Π]ειλᾶτος; ὃ 
γέγραφα, γέγραφα. ο. 

98 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρώωσαν τὸν Ἰησοῦν, 
ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσερα. 
µέρη, ἑκάστφῳ στρατιώτῃ µέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. “ 
ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωϑεν ὑφαντὸς 

Ῥε 9519. 94 δι᾿ ὅλου. εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους" μὴ σχίσωμεν 
αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται; 
ἵνα ἣ γραφὴ πληρωύῃῇ: διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά 
μον ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν µου ἔβαλον 
κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 

85 εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἣ µήτηο 
αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ 

18,8. 986 τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ἰησοῦς 
οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαϑητὴν παρεστῶτα ἕ 
ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί: γύναι, ἴδε ὃ υἱός σου. 

97 | εἶτα λέγει τῷ µαδητῇ: ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾿ ὯἋ 
ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαϑητὴς αὐτὴν εἰς τὰ 

18,8; 18,4. 98 ἴδια. Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα 
Ἐν 50... τετέλεσται, ἵνα τελειωϑῇ ἡ γραφή, λέγει: διψῶ. 
Ῥε 69,39, 99 | σχεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν" σπόγγον οὖν μεστὸν 

τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιδέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ 

21 Τ' βασιλ. εἰμι τ. Ιουὸ. 94 Ἡ, εἰπὸν 396 Ἡ ιστηκ. | Τ' Μαριαμ δὲ5 97 Τ' αυτην ο µαδητ. 96 ειδ. ο 1}ησ. : Ὦ [ησ. ειδως 99 Ῥ-- του 

98 ἰδὼν | τετελειωται (ἐξ 80) Ἢ τα περι αυτου 99 οι ὃς πλησαντες σπογγ. οὗ. και σα 
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ΟΥ̓. ἂν θυ ΤΠ ο οι ο 
ἘΡΕΙ͂Ν Ὁ ΝΣ ον δ᾿, το 

ρα ος τά ο τν) . οἷ ἃς, 

κ κ δ Το ΡΣ ΤΣ 

Κατα Ιῶαννην. 19/90---41, 

ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [Ὁ] Ἰησοῦς 50 

ο΄ θώκεν τὸ πνεῦμα. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρα- 81 Ὁὲ 218. 

ο σκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα 

ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ µεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου 

εν - τοῦ. σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεα- 

κι “γῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀοϑῶσιν. ἦλϑον οὖν 82 
Ὦ 
Ἷ»»» 

ν 
τος ρ - ι - ᾿ ᾿ , ο 

᾿ς οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ 

σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωϑέντος αὐτῷ" 

ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλδόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν 38 
ας 

ο΄ τεδνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ! ἀλλ᾽ εἷς 84 

 - τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, 

δ καὶ ἐξῆλϑεν εὐδὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. καὶ ὁ ἑωρακὼς 85 

᾿ μεμαρτύρηκεν, χαὶ ἀληϑινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρ- 

᾿ τυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληϑῆ λέγει, ἵνα καὶ  Ἡκ 15,6. 

 ῥμεῖς πιστεύητε. ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ 86 δὲ ον 
ἢ 

Ῥ5 84,91, 

ο΄ πληρωϑῇ" ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. καὶ 87 ποι 15,10. 

ο΄ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει" ὄψονται εἰς ὃν ἐξῃ ον δε 

τ χέντησαν. 
και 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον Ἰωσὴφ 88 ΜΕ 

᾿ ἀπὸ Ἀριμαϑαίας, ὧν μαϑητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυµ-  5ϑιοτῦδ. 

μένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ 

τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ: καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος. 

"ᾖλθδεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. ιἦλϑεν δὲ 

χαὶ Νικόδημος, ὁ ἐλϑὼν πρὸς αὐτὸν νυχτὸς τὸ 

πρῶτον, φέρων μῖγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας 

ἑχατόν. ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν 40 

αὐτὸ ὀϑονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, χαδὼς ἔϑος 

ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάδειν. ἦν δὲ ὃν τῷ 4] 

89 8. Μί 2,11, 

τόπῳ ὅπου ἐσταυρώϑη κῆπος, καὶ ἓν τῷ κήπῳ 

μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέϑη" 

.-.--. μμ 

τ ο 300] Ιησους: Ἡ,.--Τ 51 Ἡ εκεινη 86 Ἐκακεινος ὅϑαπο: 

Έργο] του 101: [Π] | Τ ηλδον | Ώ ηραν | -το σώµα αυτ. : 

“ΠῚ αυτον 89 μιγμα : δὲ ελιγµα 41 Ἡ ην τεϑειμενος 

, στο --πτπΠ--ῦο͵ὔὉἽὉὦ 
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19,42--90,,56,ὩΔ Κατα Ιώαννην ἃ ᾿ 

42 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασχευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι 

αι 0 τ Γῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαοία ἡ Μαγδαληνὴ | 
Μο 16,1 --11. 
Τ, 94,1--19. 

δι: Ὁ 

4 

ὄ 

6 

μισο. σι 

11 156. 9 
Ἀοὶ 9,94--89, 

ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔϑηκαν τὸν Ἰησοῦν. 

ἔρχεται πρωῖὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημξῖον, 
καὶ βλέπει τὸν λίϑον ἠομένον ἐκ τοῦ μνημείου. 
τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ 
πρὸς τὸν ἄλλον μαϑητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ 
λέγει αὐτοῖς: ἦραν τὸν κύριον ἓκ τοῦ μνημείου, 
χαὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔδηκαν αὐτόν. Ἠξηλὺεν 
οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος µανδητής, καὶ ἤρχοντο 
εἰς τὸ μνημεῖον. ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ: καὶ 
ὁ ἄλλος ναϑητὴς προέδοαμεν τάχιον τοῦ Πέτρου 
καὶ ἦλϑεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρα- ᾿ 
κύψας βλέπει χδίμενα τὰ ὀϑόνια, οὐ μέντοι 
εἰσῆλϑεν. ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων ᾿Πέζοσς ἆχο- 
λουϑῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλὺδεν εἰς τὸ μνημεῖον" καὶ 
δεωρεῖ τὰ ὀδόνια κείµενα, | καὶ τὸ σουδάριον, ὃ 
ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀδονίων 
κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 
τότε οὖν εἰσῆλϑεν καὶ ὁ ἄλλος μναϑητὴς ὃ ἐλδὼν 
πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν" 
οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τὴν γραφήν, ὅτι δεῖ αὐτὸν 
ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. ἀπῆλδον οὖν πάλιν πρὸς 
αὐτοὺς οἱ μαϑηταί. Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ 
μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέ- 
χυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ δεωρεῖ δύο ἀγγέλους 

"ἐν λευκοῖς καδεζοµένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ 

18 

χαὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔχκειο τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ. καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι' γύναι, 
τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι ἦραν τὸν κύριόν 

20, 1 Ώ Μαριαμ, {11 4 Ἡ ταχειον 6 Ἔ--- και 19 10Ώιεαυτους 
Τ' αὐτους 11 Ἡ ιστηκει 18 Τ-- και 19 | ΠΒ, Οτι ηραν 

90,8 και ουκ επιστ. 11 προς: εν | --εξω 13 -- δυο 
18 χλαιεις : - τινα ζητεις 3 
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α΄ 

Ἔ ο ὅραμεν αφασθαι αυτου 17 πατερα 10: - µου | - μου 20 

σακιὰ δν »Ὶ 
.- 

Κατα Ιωαννὴν 90,14---94, 

μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔϑηκαν αὐτόν. ταῦτα 14 

εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ϑεωρεῖ, τὸν 

Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. 

λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς" γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; 15 

ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ" 

κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔϑη- 

κας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς" 16 

Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἡβραϊστί" 

Ῥαββουνί (ὃ λέγεται διδάσκαλε). λέγει αὐτῇ 17 

Ἰησοῦς" ή μου ἅπτου, οὕπω γὰρ ἀναρέρηκα 

- πρὸς τὸν πατέρα". πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελ- 

φούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς: ἀναβαίνω πρὸς τὸν 

πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ ϑεόν μου καὶ 

᾿δεὸν ὑμῶν. ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλ- 

Ο λουσα τοῖς μαϑηταῖς ὅτι ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ 

ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 
Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέοᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ 19 

σαββάτων, καὶ τῶν ϑυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν 

πος 8 

οἱ μαϑηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλϑεν 

ὃ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς" 

εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν καὶ τὰς 920 

χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν 

οἱ μαϑηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς 21 

[ὃ Ἰησοῦς] πάλιν" εἰρήνη ὑμῖν" χαδὼς ἀπέσταλκέν 

µε ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν 22 

᾿ς ἐγεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς" λάβετε πνεῦμα ἅγιον. 

ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφέωνται αὐτοῖς " 35 Μμυ10,19;18,18, 

ἄν τινων χρατῆτε, κεχράτηνται. 

᾿ ᾿ -..............θ;.ΧςὲϑθᾳλῪ:άκ1π11.11..Π71᾽΄Ὰ
΄Ὰ-7χ7ἄὈὠὕ7ΣϑἨρττὺ᾿Ὸ᾿͵Ὸ-- 

Ἧ 1606 Ἡ ϱαββουνει 17 Ἡ µη απτου µου 90 Έ-- και 29 

1 Ἐ-- [ο Ιησ.] 28 Ὦ τινος δί | Ἡ αφιονται 

16 εβαστ.: ηρες 16 διδασκ. : Ὁ. κυριε : -ἰ και προσε- 

18 και τ. ειπ. αυτη : και ἃ ειπεν αυτη ἐμηνυσεν αυτοις 

ς -- 19 μαὺ. : -ἰ- συνηγµενου 99 ενεφυσ. : -ἰ αυτοις 

292 

19--23: 
Μο 16,14--18, 
1, 94,86-- 49, 

{ΡΥ τὴν 

17.18. 

αν 2,7. 

ο΄ Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος 94 11,16; 116. 

Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλϑεν Ἰησοῦς. 



90,96--918, Κατα Ιωαννην 

10,84, 96 1 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαδηταί: ἑωράκαμεν - 
τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" ἐὰν μὴ ἴδω ὃν 
ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω 
τὸν δάχτυλόν µου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ 
βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ 

10,26 μὴ πιστεύσω. Καὶ μεὺ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν 
ΔῈ ” ς κ " 3 τ λ ον 3 

ἦσαν ἔσω οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ 
αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν ὑυρῶν κεχκλεισ- 
μένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, εἰρήνη 

οἵ ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾶᾷ". φέρε τὸν δάκτυλόν 
σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου, καὶ φέρε τὴν 
χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν µου, καὶ μὴ ὁ 

1,1. 98 γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. ἀπεκρίδη Θωμᾶς καὶ 
1Ρ 19.99 εἶπεν αὐτῷ" ὁ κύριός μου καὶ ὃ ϑεός μου. λέγει 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" «ὅτι ἑώρακάς με, πεσιίστευκας 
μακάριον οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 

80. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα. ἐποίησεν ον) 
Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαδητῶν, ἃ οὐκ ἔστιν γε- 

τ ὅ,18. 51 γραμμένα ὃν τῷ βιβλίῳ τούτῳ" ταῦτα δὲ γέγραστται, 
Ἡ 117), ς 

ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 
ὀνόματι αὐτοῦ. 

2] Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς 
τοῖς μαϑηταῖς ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης τῆς Τιβεριάδος" 

145, ἃ ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος 
καὶ Θωμᾶς ὃ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναϑαναὴλ 

ς 

8 καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ δύο. λέγει 
αὐτοῖς Σίμων Πέτρος: ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν 
αὐτῷ" ἐρχόμεὺδα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ 
ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ὃν ἐκείνη τῇ νυκτὶ 

96 Τ µου τον δακτ. | τυπον 29: 7 τοπον 99 Ἡ [ο] Ιησ. | 
Η πεπιστευκας; 80 µαδητ. : Ἡ-- αυτου 21,8 Ἢ εξηλδαν 

97 γινου : ισδι 91. πλοιον: -ἵ- ευδυς 
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ὁ ἀπὸ Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου. 



ο΄ Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν" οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ 
τ μαϑηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰ]η- 
Γ δ 

σοῦς' παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρί- 

τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρή- 
ο΄ σετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον 

ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ἰχϑύων. λέγει οὖν ὁ μαϑη- 
τὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ ΙΠέτρῳ": ὃ 

᾿ χύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ 

᾿ς κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ 
γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν" οἱ 

᾿ς δὲ ἄλλοι μαϑηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἤλϑον, οὐ γὰρ 

οὖσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν 
᾿ διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχϑύων. ὡς 

᾿ς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνϑροακιὰν 

ο΄ χειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. λέγει 

τ΄ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν 

ο ἐπιάσατε νῦν. ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἷλ- 

ο΄ χῷσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχϑύων µε- 

τς γάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν" καὶ τοσούτων 

ο΄ ὄγτων οὐκ ἐσχίσϑη τὸ δίκτυον. λέγειν αὐτοῖς ὁ 

᾿ ̓ Ἰησοῦς" δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν 

ο΄ μαϑητῶν ἐξετάσαι αὐτόν: σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι 
3 ὃ κύριός ἐστιν. ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν 

᾿ς ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 

"τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώϑη Ἰησοῦς τοῖς μαϑη- 

ταῖς ἐγερδεὶς ἐκ νεκρῶν. 
Ἱ Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ 

ὃ Ἰησοῦς" Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς µε πλέον τού- 

ὙΦ των; λέγει αὐτῷ" ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ 

τ ΠΑ εις: ἯΤ επι 600 δε εδισ. : Τ' λεγευ 10 Ἡ [ο] Ιησ. 

1 1 Ἰ-- ου 1 Ἡ-- δε 15.16.17 ΤΠ Ιωαννου ᾿ 

Τὸν, ο 4 εγνωσαν 7 εστιν 19 : --- ἡμῶν | εβαλ. εαυτ. : ηλατο 

9 κειµ. : καιοµενην 18 αρτ. ευχαριστησας εδωκεν αυτοις 

2900 

ο ὀπίασαν οὐδέν. πρωῖΐῖας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη 4 2οµ4. 

Κατα Ιωαννὴν 01 4--- τῦ; 

Ι, 54,16. 

δ 1 94,41. 

ον ἅδησαν αὐτῷ" οὔ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" βάλετε εἰς 6 τι π,.--τ, 

7 18,98. 

8 

9 

10 

11 

12 

1956. 

14 20:19, 96. 

16 19, 



κ Ν έ ν 3 να 

91 ,16---9ὔ. Κατα Ιωαννην: 

1Ρ ὅρ.. 16 σε. λέγει αὐτῷ" βόσχε τὰ ἀρνία µου. λέγει αὐτῷ 

πάλιν δεύτερον" Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς µε; λέγει. 
αὐτῷ; ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει 

18,58. 16,50. 17 αὐτῷ" ποίµαινε τὰ προβάτιά µου. λέγει αὐτῷ τὸ 
τρίτον. Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς µε; ἐλυπήδη ὃ 
Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον" φιλεῖς με; καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις 
ὅτι φιλῶ σε" λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς" βόσκε τὰ πρὸ- 

τρ βάτιά µου. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἧς νεώ- 
650. τερος, ἐξώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου 

ἤψελες' ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐχτενεῖς τὰς χεῖράς σου, 
καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ δέλεις. 

18/59. 19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ δανάτῳ δοξάσει 
τὸν ϑεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ; ἀκολούδει 

18,58. 90 μοι. ἐπιστραφεὶς -ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαὺητὴν 
ὃν ἠγάπα ὃ Ἰησοῦς ἀκολουδοῦντα, ὃς καὶ ἀνέ- 
πεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ 

21 εἶπεν": κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; τοῦτον 
οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ: κύριε, οὗτος 

ῶ9 δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς: ἐὰν αὐτὸν θέλω 
μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούῦδει. 

28 ἐξῆλϑεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι 
ὁ μαϑητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποῦὺνήσκει:' οὐκ εἶπεν δὲ 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποὺνήσχει, ἀλλ᾽" ἐὰν 
αὐτὸν ϑέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 

16,91. 94. Οὗτός ἐστιν ὁ μαϑητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τού- 
των καὶ ὃ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληϑὴς 

50,80. 26 αὐτοῦ ἣ μαρτυρία ἐστίν. Ἴστιν δὲ καὶ ἄλλα 
πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὃ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται 
καὺ” ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν 
τὰ γραφόμενα βιβλία. 

16 πΏ, προβατα 17 ειπεν ῶ0 : Π' λεγει | Ἐ-- Ιησους | Ἡ 
προβατα 18 Ἔ σὲ ζωσει 38 Τ' καὶ οὐκ ειπεν | Ἔ-- τι προς σε 
94 μαρτυρ. : Ὦ ΡΥ και] και ο: Ὦ [ο] και Ἔ και 98 Ὁ" Ῥω- ναι 

18 αλλοι σε ζώσουσιν ... απαγουσιν 39 μενεῖν ούτως 
98 αποὺγνησκεις 
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Ὁ" 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

: Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάν- { τ τα. 
᾿ς των, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ 

διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀπο- ὃ. τι 6,48. 
στόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνε- 
λήμφϑη:" οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ 8 
τὸ παϑεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν 
τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς χαὶ λέγων τὰ 
περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ" καὶ συναλιζόμενος 4 0 τ0,ρ0. 
παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρί- “ΤΟΝ 

᾿ς ξεέσϑαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς 
ς΄ ἣν ἠκούσατέ μου" ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὅ μι 341. 
᾿ ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισϑήσεσϑε ἁγίῳ 
οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν 6 ας 
συνελϑόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες" κύριε, εἰ ἐν ο 
τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαδιστάνεις τὴν βασιλείαν 
τῷ Ἰσραήλ; εἶπεν πρὸς αὐτούς" οὐχ ὑμῶν ἐστιν Ἱ Μο 18,85. 
γνῶναι χοόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔδετο ἐν 
τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήμψεσϑε δύναμιν ἐπελ- 8 

όντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσδέ 
µου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ 
Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρίᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

--Ἡ 

1η86Υ, Τ' Πραξεις 
4 ΤΥ ο Ιησ. 8 Ὑ δυναµιν, | Ἡ και [εν] π. 

Ἢ 3 ανελημφϑη ροϑί ημερας εἰ ροϑὶ εξελεξ. - καὶ εκελευσε 
ο΄ χηρύσσειν το ευαγγελιον 4 συναλισκοµενος µετ αυτων | 
τς µου : φησιν δια του στοµατος μ. δ αγιὠ βαπτισὺ. και ο 
᾿ς µελλετε λαμβάνειν | ἄπ - εως της πεντηκοστης - 
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ΡΜ ΡΣ ΧΟ νέας σα ὡς ντελ νι να] Αα, ον ον τς, ας ος ο. Ὁ Ἔ 
᾿ 

αρ προς Πραξεις ἜΣ ὡς ̓ 

Μο ΤΣ 9 "καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρϑη, : καὶ αὐ ὁ 
7 6065. νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
1, 34.44.10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευο- τῷ 

μένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν - 
τῶι, 11 αὐτοῖς ἐν ἐσϑήσεσι λευκαῖς, | οἱ καὶ εἶπαν: ἄνδρες 
{Ὁ 816. Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; 
αν Μπο οὗτος ὃ Ἰησοῦς ὃ ἀναλημφϑεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν 

οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ὀϑεάσασϑε ἡ 
ΠΤ 60,59... 19 αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Τότε ὑπέ- 

στρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ χαλου- ὁ 
μένου ἐλαιῶνος, ὃ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαβ- η 

1, 6183-16. 19 βάτου ἔχον ὁδόν. καὶ ὅτε εἰσῆλδον, εἰς τὸ δν 
ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν παταμένοντες, ὅ τε - 
Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, 
Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαϑϑαῖος, 
Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας. 

5]. 5 τὰ. 5.14. Ἰακώβου. οὗτοι πάντες ἦσαν σροσκαρτεροῦντες να 
ἈΠΟ μά ὁμοδυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ 

τῇ μητοὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. ψ 

τρ δν ὃν κ ἝΞ ΡΥ ΑΔ ὩΡΎΤΎ εν 

ὴ πο». 

16 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος 
ἔν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν. ἦν τε ὄχλος ὀνο- - 

Ῥ5 4110. 16 μάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι" ἄνδρες 

19 

ο μη 

4 »" 

ἀδελφοί, ἔδει πληρωϑῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν σε, 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυεὶδ περὶ 

Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν ν᾽ 
17 Ἰησοῦν, ὅτι κατηουϑινημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν - 

Μι οτ,--1ο. 18 τὸν κλῆρον- τῆς διακονίας ταύτης. οὗτος μὲν οὖν 
ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισὺοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς Ξ 

ὦ μ 

9 αὐτῶν βλεποντων 10 ἋΝ ουρανόν, | ἘΠ παριστη- 5: : 
κεισαν 14 του : [Η]--Υ | τοις: ΗὟΝ Ῥγσυν 1 ΤΗ ωσει 

9 και ταυτα ειποντος αυτου νεφ. υπελ. αυτ. και απήσ. 
απο 10 εσθητι λευκὴ 11 ενβλεποντες | -- εις τ. ουρ.20 - 
14 προσευχή : Ἔ και τη ὃδεησει | γυναιξ. ὁ Ἑ και τεχνοις Ὁ 
15 αδελφ.: μαθητων 16 δει | γραφ. : -- ταυτην Ί7καιτος - 
18 αδικ. : μὲ αυτου , 

998 | σα 



γε 
᾽ 

Πράξεις Ὁ ἐτοῖν ἮΝ ο. 119--9/, 

ον ννος τ µέσος, καὶ ἐξεχύδη πάντα τὰ 
σπλάγχνα αὐτοῦ" καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς 19 
-κπατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληϑῆναι τὸ χωρίον 
᾿ ἐκεῖνο τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀ χελὸ αμά χ, τοῦτ᾽ ἔστιν 
2 ᾿ χωρίον αἵματος. γέγραπται, γὰρ ἐν βίβλῳ φαλμῶν 90 »ε 60,56; 
τος γενηϑήτω ὴ ἔπαυλις αὐτοῦ. ἔρημος κ 

ὦ καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, 

τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. 
“Ἢ δεῖ οὖν τῶν συνελϑόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ὃν παντὶ 91 τορτ. 

χρόνῳ ᾧ εἰσῆλϑεν καὶ ἐξῆλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὃ κύ- 
οριίος Ἰησοῦς, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 99 
Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφϑη ἀφ᾽ ἡμῶν, 

᾿ μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι 
ἕνα τούτων. Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλού- 98 
μξγον “Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήδη Ἰοῦστος, καὶ Μαὺ- 

ξ ᾿γνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων 
᾿ς τῶν δύο ἕνα! λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας 9ὔ 
ἀπ ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας 
᾿ς σορευϑῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. καὶ ἔδωκαν 96 Ρον 10,38. 
2 Μήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαὺ- 

' δίαν, καὶ συνκατεφηφίσδη μετὰ τῶν ἕνδεκα 
ο. ἀποστόλων. 

Καὶ ἐν τῷ συνπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς 9 νο 1545 
᾿ πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό" καὶ 5 
μὴ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερο- 
ἘΠ μένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον 

ἜΣ 19 και: Π' μι ο | τη: ΤΥΥ-- ιδια | Ἡ 'Ακελδαμαχ 
ΠΝ ̓ Ακελὸ- 99 εως : Τ αχρυ 

ο 719 Ακελδαιμαχ 91 ἴησους : -ἵ- Χριστος 38 εστήσεν 
δ τοπον : κληρον 96 αυτων | συνεφηφισθηή ιβ... 91 καὶ 

Εἰ ο εγενετο εν ταις ημεραις εκειναις του συνπλ. τ. ἡ. τ. π. οντων 
' αυτών παντων επι 9 και 19 : - ιδου | ολον : παντα 
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Με 8,11. 

10,44-- 46, 

5.8. 11, Πραξεις Αποστολων 

8 οὗ ἦσαν κωϑήμενοι, καὶ ὥφϑησαν αὐτοῖς δια- 
5 

μεριζόμεναι γλῶσσαν ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάϑισεν ἐφ 
4 ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσϑησαν πάντες πρνεύ- 
ματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσ- 
σαις κωϑὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφὺέγγεσδαι 

ὅ αὐτοῖς. Ἦσων δὲ [ἐν] Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες. 
Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ξϑνους 

θ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν" γενομένης δὲ τῆς φωνῆς 
ταύτης συνῆλϑεν τὸ πλῆϑος καὶ συνεχύϑη, ὅτι. 
ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων 

7 αὐτῶν. . ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐδαύμαξζον λέγοντες " 
οὐχὶ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες 

8 Γαλιλαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ 
9 ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἣ ἐγεννήϑημεν; ΠΑάρϑοι 

καὶ Μῆδοι καὶ Ἠλαμεῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες 
τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, 

10 Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, ! Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν,. 
Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, 

11 καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, ! Ἰουδαῖοί τε καὶ 
προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λα- 
λούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ µεγα- 

19 λεῖα τοῦ ϑεοῦ. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διήσο- 
ροὔντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες" τί θέλει 

18 τοῦτό εἶναι; ἕτεροι δὲ διαχλευάξοντες ἔλεγον ὅτι 
14 γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν. Σταὺεὶς δὲ ὁ 

1]έτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
καὶ ἀπεφϑέγξατο αὐτοῖς" 

"Αι, 

Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερου- 

ὅ [εν]. Εὸ : ΠῚ εἰς 6ΘῊ ηἡχουσὲν 7 δε: Τ-- παντες | 
ὨΠ1' ουχ  απαντ. : ΗΝ παντες 8 ΤῊΝ εγεννηϑημεν, 9 ἢ 
Ελαμιται Ι Ιουδαιαν : ὨΠ Ατποπίαπι : ἐ ἴῃ Βντία 
11 ΤῸΝ ϑεου; 

9 καϑεζομενοι ὃ εκαϑισαν ὅ ἔν Περ. σαν θοτι]και | εκ. 
λαλουντας ταις γλὠσσαις αυτων ἢ Λεγ. : -ἰ προς αλληλους 
8 την διαλεκτον η. 11 Αραβοι 19 διηπορουν) αλλον: --- Ἔστι τῷ 
γεγονοτι και 18 γλευκους : - οὗτοι 14 τοτε σταδεις δε | 
ὀεκα αποστολοις | ἐπῆρεν : -ἰ πρωτος | απεφὺ. αυτ. : ειπεν 
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Πραξεις Αποστολων 2,165---98, 

σαλὴμν πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ 
δνωτίσασϑε τὰ ῥήματά μου. οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς 16 
ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεϑύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα 
τρίτη τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ δἰρημνένον 16 σοοΙ 8,.1--ὅ. 

: διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ' 
καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὃ δεός, 17 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πγεύματός νο, ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, 

“καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγα- 
τέρες ὑμῶν, 

καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιας- 

"Νήσονται; 
ἘΝ καΐγε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δού- 18 
Ε λας μου 

ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πρεύ- 
ματός µου, 

καὶ προφητεύσουσιν 
τ καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω 19 
: καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, 

αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 
ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος 20 

καὶ ἡ σελήνη εἰς αίμα, 
πρὶν ἐλϑεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ 

ἐπιφανῆ. Σ 
χαὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 21 α 10.18, 

νο κυρίου σωὺήσεται. 
᾿ Ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τού- 995 58,5. 
τοὺς" Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδε- 
᾿ δειγμένον ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ 
τέρασι χαὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν δι᾿ αὐτοῦ ὃ 

| :δεὺς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καδὼς αὐτοὶ οἴδατε, ! τοῦτον 98 4,58. 1) 1,20 

ἥ οπου : ἈΞ ἢ | Τ7-- και επιφανή 1 Τ' αν 

τ 16 ουσης ὠρας της ημερας γ' 16 -- Ἰωὴλ 17 υμων 
} 10 90 ; αὐτῶν Ι - ὑμων 890 40 18. -- και, προφητ. 
- 19 -- αιμα ... καπγου 93 δεδοκιµασµενον | εις ημας 
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5.94. 88, Πραξεις Αποστολων 

τῇ ὡοισιένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ δεοῦ ἔκδοτον 

915.94. διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε, ὃν ὃ 

δεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ Νανάτου, 

καϑότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ 

Ῥε 16.411. 96 αὐτοῦ. Δαυεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν" 
προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, 
ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευϑῶ. 

96 διὰ τοῦτο ηὐφράνϑη µου ἡ καρδία καὶ ἠγαλ- 

λιάσατο ἡ γλῶσσά μου, : 
ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι, 

27 ὅτι οὖν ὀγκαταλείψεις τὴν ψυχήν µου εἰς ἅδην 

οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφϑοράν. 

28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, 
πληρώσεις µε εἰσ θθοῖπης μετὰ τοῦ προσώ- ᾿ 

που σου. -" 

15,86. 29 Άνδρες ἀδελφοί, ἐ ξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας στοὺς τον 
1 Ἐπ 5,10, ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἔτε- 

λεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν 
Ῥ 80.4.6. 80 ἐν ἡμῖν ἄχοι τῆς ἡμέρας ταύτης. προφήτης οὖν. 

5. Απι 7.13.1 
Ῥ 199, τ ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὕρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὃ δεὸς 

ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὑτοῦ καϑίσαι ἐπὶ τὸν 

ΡΒ 16:10. 81 ὑρόνον αὐτοῦ, προϊδὼν ἐλάλησεν. ως τῆς ἀνα- - 

στάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οὔτε ἐνκατελείφϑη εἰς 

82 ἅδην οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφϑοράν. τοῦ- 

τον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ ϑεός, οὗ πάντες 

1,4. 98 ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες" τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ ὑεοῦ 

""ὑψωδεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ 

ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο διὰ 

96 κυοιον : ΠῚ µου 36 Τ' εφ ἑἕλπιδι 97 Βὶ εγκαταλ. εὖ 

99 Ἢ ταυτῆς" 80 της οσφ. αυτου : ὨΠ- [κατα άν. τν 

αναστησαι τον χοιστον [και] 81 Ὦ, αδου Ι ουτε 20 τὰ; 

ουδε 

98 εκδοτ. : -Ἐ λαβοντες 99 εν:παρ ϑθοσφ.: καρδίας 

81 προειδως | ενκατ.: -ἰ- η ψυχὴ αυτου 88 εξεχ. : ἐν: 

802 ΝΣ 
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τ τ τ᾿ Πραξεις Αποστολων 95.834. 44, 
ὑμεῖς [καὶ] βλέπετε καὶ ἀκούετε. οὐ γὰρ Δαυεὶδ 84 Ῥε 11οµ. 

-. ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός" 
ο΄ εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου" κάδου ἐκ δεξιῶν μου, 
πο ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχδρούς σου ὑποπόδιον τῶν 36 
ἐν ποδῶν σου. ᾿ 
ἀσφαλῶς οὖν γινωσχέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ 86 σ,ι. 

ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν ὁ 
θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώ- 
στε,  Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, 37 16,80. δε. τε ᾿ 4 , ᾿ 4 ᾿ 3 ᾿ς εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀπο- Ἔς 

στόλους" τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; Πέτρος 38 8,1τ1.:τὉ.Ψ 
᾿ς δὲ πρὸς αὐτοῦς" μετανοήσατε, καὶ βαπτισϑήτω  Ὁ "οτι 
ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
- ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσϑε τὴν 

, δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. ὑμῖν γάρ ἐστιν ἣ 39 ποεῖ 8,8. 
. ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέχνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν τοῖς 1 μήν 
τ εἰς μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος ὁ 
'"δεὸς ἡμῶν. ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύ- 40 τι 89,5. 
ρατο, καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων" σώϑητε ἀπὸ "510. 
τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. οἱ μὲν οὖν ἀπο- 41 44; 5πι. 

δεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσϑησαν, καὶ 
προσετόϑησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ 
τρισχίλιαι: ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ 49 0,1. 

τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ 
ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. Ἐγίνετο δὲ πάσῃ 43 
ψυχῇ φόβος" πολλὰ δὲ τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν 

ΣΝ 

᾿ ἀποστόλων ἐγίνετο. πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες 44 4,5. 
ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοιγά, 

τς 98 [και] : ΤῊ -ἢ 87 Ἡ ειπαν 88 μετανοησ. : 75}. 
φησιν εν: ΤΥ επι 49 Ὦ αρτου, 48 εγινετο 29: ΙΤ.-|- 
εν Ιερουσαλημ, φοβος τε ην µεγας επι παντας. και «44 Ἡ 
'πιστευοντες | 6ΕΥΥ-- ησαν οἱ και 

| -- τῶν εί υμων ὅθ Ίμιν οἱ 
41 πιστευσαντες οἱ ασµενως αποδεξ. 49 αποστ. 

ὃν Περουσαλημ. 
μας, 808 



9.,45--8,10, Πραξεις Αποστολων ο ος 

45 καὶ τὰ χτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπύπρασκον καὶ 

διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν, καϑότι ἄν τις χρείαν εἶχεν" 

45.486 χαϑ'᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοϑυμαδὸν 

ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντες τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, µετε- 

λάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει χαὶ ἀφελότητι 

ἜΣ εν: 41 καρδίας, αἰνοῦντες τὸν ϑεὸν καὶ ἔχοντες χάριν 

τ: πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος προσετίδει 

(1) τοὺς σωζομένους καϑ' ἡμέραν | ἐπὶ τὸ αὐτό. 

9 Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν 

5 ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. καί τις Ὁ 

ἀνὴο χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων 

ἐβαστάξετο, ὃν ἐτίϑουν καὺ' ἡμέραν πρὸς τὴν 

ϑύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν 

ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ 

8 ἱερόν: ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας. 

εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 

μι. 4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ 

8 εἶπεν: βλέψον εἰς ἡμᾶς. ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς 

6 προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. εἶπεν δὲ Πέτρος" 

ἀργύριον καὶ χουσίον οὐχ ὑπάρχει μου" ὃ δὲ ἔχω, 

τοῦτό σοι δίδωμι" ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 

7 τοῦ Ναζωραίου περιπάτει. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς. 

δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν: παραχρῆμα δὲ ἐστε- 

8 ρεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά, καὶ 

ἐξαλλόμενος ἔστη, καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλῦεν 

σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἀλλόμενος - 

9 αἱ αἰνῶν τὸν ϑεόν. καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν β 

10 περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν δεόν" ἐπεγίνωσκον ἐξ 
κ: 

14/8. 

16. 

6,14, 

40.46 ἊΝ ειχεν, εἰ ιερω" 

15 καὶ οσοι κτ. ειχον η υπ. 1 αυτα: -ἰ καϑ ημεραν 

46 παντες τε προσεκαρτερουν εν τ. υ. και κατ οικους επι 

το αυτο κλ. τε αοτ. 47 λαον: κοσμον | Άη -- εν τη εκκλησια 

8.1 Εν δε ταις ηµεραις ταυταις Π. η. 3 και: δου | -- 

ωσπαρχων ὃ ος : ουτος ατενισας τοις οφϑαλμοις αυτου " 

χαι | - λαβειν | 4 εμβλεφας | ατενισον δ. επειχ.» 

ατενισας 6 εγειραι και περι. 7 -- αυτον 90 | εσιαῦδη 

και εστερ. 8 πεοιεπ. χαιροµενος εἰ -- περισ. . αλλ. και 
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ο΄ δὲ αὐτόν, ὅτι, οὗτος ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην 
ο ᾿χαϑήμεγος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλή- 

σϑησαν ϑάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβη- 
-κότι αὐτῷ. Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ 
τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς ὃ λαὸς πρὸς αὐτοὺς 

ο΄ ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκδαμβοι. 
ο ἰδὼν δὲ ὃ Πέτρος ἀπεχρίνατο πρὸς τὸν λαόν" 
᾿ς ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, τί ϑαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ 
ἡμῖν τί ἀτενίξετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πε- 

ο φοιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; ὁ ϑεὸς Ἀβραὰμ 
ο΄ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ Ιακώρ, ὃ ὑεὺς τῶν πατέρων ἡμῶν, 
ο΄ ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν 

ο΄ παρεδώκατε καὶ ἠονήσασϑε κατὰ πρόσωπον [Πει- 
λάτου, κρίναντος ἐχείνου ἀπολύειν" ὑμεῖς δὲ τὸν 
ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασϑε, καὶ ἠτήσασϑε ἄνδρα 

᾿ς φονέα. χαρισϑῆναν ὑμῖν, τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς 
ο΄ ἀπεχτείνατε, ὃν ὁ ϑεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ 
τς ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ 
ΩΣ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὃν ϑεωρεῖτε καὶ οἴδατε, 
ο΄ ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι᾽ 

αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοχληρίαν ταύτην ἀπέ- 
ναντι πάντων ὑμῶν. καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι 

᾿ς χατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες 
ὑμῶν" ὁ δὲ ϑεὸς ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος 
"πάντων τῶν προφητῶν, παϑεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ, 

᾿ς ἐπλήρωσεν οὕτως. μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέ- 
ι Ἅρατε πρὸς τὸ ἐξαλειφὺῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, 

; 10 ουτος: Τ αυτος 18 Π' και ο ὕϑεος Ισ. και ο ὕεος Ιακ. 
"16 Ἡ-- επι ᾿19 προς : Β εις | Ἡ εξαλιφδηναι 

10 καϑεζομενος | γεγενηµενω 11 εκσορεύοµενου δε 
του Πετρου και Ιώανου συνεξεποθευετο ο. αυτους! οι 

δε δαμβηδεντες εστησαν εν τη στ. τ. κ. 5, εκὺ. 19 αποκρι- 
: δεις ὃε ο 11]. ειπεν προς αυτους [ώς ὩΣ ἡμῶν τη | τουτο 
πεποιηκότων τ. 18 παρεὸ. 1 -ἰ εις χρισιν  ἣπ - Ῥελοντος 

ο΄ 14 ηρνῆσ. : εβαρυνατε 16 τουτ. ὃν... οιδ. : τουτ. ο οσε 
ο οιδατε οτι 17 ανδρες αδελφ. επισταμεῦα οτι υμεις μεν 
ο κ, α. ερ. (το) πονηρον 184ᾳ:ο0 

ΠΝ ᾿ 806 90 

Πραξεις Ἀποστολῶν 8,11---19, 

11 6,19. 

19 

18 Ἐκ 3,6. 
6,80. 19 ὅ9,18; 
68,11. 
5.28. 

14 Μι 97,50.21. 

16 4,10. 

16. 

17 1, 98,84. 
11 1,18. 

18 1, 94,57. 

19 2,38. 



Ὦε 18.16. 19. 

ον 9899. 

σπ19.8: 29168. 

18.46. 

1, 594.09. 

8.30. 44, Πράξεις Αποστολων 

20 

21 

2 

29 

24 

20 

20 

4 

ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσ- 

ώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισ- 

μένον ὑμῖν Χοιστὸν Ἰησοῦν, ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν 

δέξασῦαι ἄχοι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων 

ὧν ἐλάλησεν ὃ ϑεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἅπι᾽ 

αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. Μωῦσῆς μὲν εἶπεν ὅτι 

προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν ἐκ 

τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ αὐτοῦ ἀκούσεσὺε κατὰ 

πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. ἔσται δὲ πᾶσα 

ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου 

ἐξολεῦρε υϑήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. καὶ πάντες δὲ οἱ 

προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καϑεξῆς ὅσοι 

ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 

ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς δια- 

ὑήκης ἧς διέδετο- ὁ ϑεὸς πρὸς τοὺς πατέρας 

ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβοαάμ"' καὶ ἐν τῷ σπέρματί 

σου ἐνευλογηϑήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 
ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὃ ϑεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀπο- 

στρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. ἍΔα- 

λούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν 

αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὃ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ 

οἱ Σαδδουκαῖοι, διαπονούµενοι διὰ τὸ διδάσκειν 
αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ 

τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς 

τὰς χεῖρας καὶ ἔϑεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον" 

ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων 

90 Ἡ χριστον ὟΝ Χοιστον, 99 ΗΝ -- ημων: ἢ υμων 
98 ΠῚ εαν 394 ἩΥ͂Ν ελαλησαν και 95 ΗΥΝ ο ϑεος διε- 
Φετο | ὑμῶν : ὨΤ' ἡμῶν | Η ευλογηϑησονται 96 Ἡ πον. 
[υμων] 4,1 2 αοχιερεις 

30 δεπεχϑωσιν 1 - απ αιωνος 99 εωτεν ' -- προς 
τους πατερας (ημών) 96 --- αυτον 4,1 λαον : - τα 
ρηματα ταυτα | - κι Ο στρ. τ. ιερου  καταπονουμενοι | 
ἀναγγελλειν τον Ἰησουν εν τη αναστασει τῶν ν. ὃ επι- 
βαλοντες ... και εδ. | επαυριον 

δν, 3 



τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήϑη ἀριδμὸς τῶν 
ἀνδρῶν [ὡς] χιλιάδες πέντε. 

Ἠγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχϑῆναι αὐτῶν 
τοὺς ἄρχοντας χαὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
“γραμματεῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ Ἄννας ὁ ἀρχιερεὺς 
καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος χαὶ 

ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, καὶ στήσαντες 

κ 

αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνϑάνοντο" ἐν ποίᾳ ῥυνάμει 
ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; τότε 
Πέτρος πλησὺεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς 
αὐτούς" ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, | εἰ 
ἡμεῖς σήμερον ἀναχρινόμεϑα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀν- 
ὑρώπου ἀσϑεγοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται, Ιγνωστὸν 
ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι 
“ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν 

᾿ ς Ἴω 9 , οἱ ς ἶ -“ τι ὑμεῖς δσταυρώσατε, ὃν ὁ ϑεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, 

Πλ Αα. 

Ἔν 

-. 

ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 
οὗτός ἐστιν ὁ λίϑος ὁ ἐξουϑενηϑιεὶς ὑφ᾽ ὑιῶν τῶν 
οἰκοδόμων, ὃ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ 
οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία" οὐδὲ γὰρ 

ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδο- 
μένον ἐν ἀνϑρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωϑῆναι ἡμᾶς. 
Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ 
Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνϑρωποι ἀγράμ- 
ματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται, ἐδαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν 
τὸ αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν, τόν τε ἄν- 
ὥρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεϑεοα- 

ο πευµένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. κελεύσαντες δὲ 
αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελϑεῖν, συνέβαλλον 

7 "πρὸς ἀλλήλους ! λέγοντες" τί ποιήσωμεν τοῖς ἀν- 

| 4 [ὡς] : ΗΥ--Τ δεν: Π εἰς 7 Ἔτουτο ἐποιησ. ὑμι. 
9 ΤΠ σεσώται 19 ημας : ὟΝ υμας 

ὅ αυρ. ἡμερῶν συνηχϑησαν οι αθχοντες κ. οι πρεσβυτεροι 
ο΄ χαι γραμματεῖς εν 1. 6 Καιφας κ. Ιωναϑας 8. Άπ -|- 
"που Ισραηλ 9 ανακρ. : -- αφ ὑμων 13 -- η σωτηρια | -- 
Εμ 20 18 --α καὶ ιδιωτ. 14 ειχον : -ἰ ποιῆσαν ἢ 
νά 907 

Πραξεις Αποστολων 4,0---16, 

σι 

6 

7 μι 51,98, 

8. Μι 10,19.90, 

9 

10 8,6. 18--16. 

Μι 919. 
11 νο 11690, 
ΤΟ ΜῈ ΤΥ, 

19 

14 8.8.9. 

16 

16 ο 1117. ) 



4,11 96. ραξεις Αποστολων 

ὅ,98, 17 

18 

69, 19 

20 

21 

22 

20 

ης 20,11. 

ΡΒ 148, 6, 24 
15 87, 16, 

ο ὅν 8917, 
τᾶν, Τ, 2,329, ΑΡ 6,10. 

ΠΡ 919. 26 

δρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον  - 
γέγονεν δι᾽ αὐτῶν, πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερου- 
σαλὴμν φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεϑα ἀρνεῖσϑαι- ἀλλ᾽ 
ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηϑῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλη- 
σώμεϑα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
τούτῳ μηδενὶ ἀνϑρώπων. καὶ καλέσαντες αὐτοὺς 
παρήγγειλαν χαϑόλου μὴ φϑέγγεσϑαι μηδὲ δι- 
δάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. ὁ δὲ Πέτρος 
καὶ Ἰωάννης ἀποκριδέντες εἶπον πρὸς αὐτούς" εἰ 
δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν 
μᾶλλον ἢ τοῦ ϑεοῦ, κρίνατε: οὐ δυνάμεϑα γὰρ - 
ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. οἱ 
δὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὸν 
εὑρίσκοντες τὸ πῶς χολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν 
λαόν, ὅτι πάντες. ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν ἐπὶ τῷ γε- 
γονότι" ἐτῶν γὰρ “ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὃ 
ἄνϑοωπος ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς 
ἰάσεως. Ἀπολυδέντες δὲ ἦλϑον πρὸς τοὺς 
ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιε- 
ρεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. οἱ δὲ ἀκούσαντες 
ὁμοϑυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ εἴπα»" 
δέσποτα, σὺ ὃ ποιῆσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, ὁ 
τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος 
Δαυεὶδ παιδός σου εἰπών" 

δ΄ ΄ 9 ΄ 9/ / 

ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔϑνη 
καὶ λαοὶ ἐμελέτηδαν κενά; 

17 ΥΝ απειλή απειλησωμ. 18 του : [Η]-- πο Ἡ. 
ειπαν Α9δοτου... σου: π ὁ (στοµατος. [Μία ἨΝ] ϱγο πνευ- 
ματος αγιου στοµατος υἱ του πατρος 2Υο τοις πατρασιν) 

16 φανερώτερον εστιν 18 συνκατατιδεµενων δε αυτων 
τη γνωμη φώνησαντες αυτους σαρηγγειλαντο κατα το μὴ 
19 αποκριδεις δε 11]. κ. Ι. 90 -- μὴ 31 µη ευρο. αιτιαν 
Ι παντες γαρ 3538 -- τουτο 94 ακουσ. : -- και επιγνοντες 
την του ϑεου ενεργειαν | συ: -- ο δεος 36 ος δια πν. 
αγ. δια στ. λαλησας Δ. π. σ. 

908 ἊΣ 

-- 



Πραξεις Αποσυθολὼν 4,28. 86, 

παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 26 
καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

το κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 
εἴ συνήχϑησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληϑείας ἐν τῇ πόλει, ταύτῃ 9271 τι 58,.5. 
ἐπὶ. τὸν ἅγιον σαῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, 
Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πειλᾶτος σὺν ξϑνεσιν καὶ 

᾿ λαοῖς Ἰσραήλ, ποιῆσαν ὅσα ἣ χείρ σου καὶ ἡ 98 3,58. 
᾿ς βουλή σου προώρισεν γενέσθαι. καὶ τὰ νῦν, χύριε, 99 Ε 6,19. 

ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις 
σου μετὰ παρρησίας πάσης Ἰαλεῖν τὸν λόγον σου, 
ἐν τῷ τὴν χεῖρα ἐχτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα 80 
καὶ τέρατα γίνεσϑαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου 

ΟΠ παιδός σου Ἰησοῦ. καὶ δεηϑέντων αὐτῶν ἐσα- 81 
᾿ς λεύδη ὃ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλή- 
᾿ς σὕησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν 
᾿ς τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ μετὰ παρρησίας. 

Τοῦ δὲ πλήϑους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία 32 5,4. 
καὶ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων 
αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα 

κοινά. καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον 88 5,41. 
οἱ ἀπόστολοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως, 

τὸ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ 8455. 
«γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς" ὅσοι γὰρ χτήτορες 
χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἕ ἔφερον τὰς 
τιμὰς τῶν πιπρασκομένων ! καὶ ἐτίδουν παρὰ τοὺς 86 

Ἄ “πόδας τῶν ἀποστόλων" διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καϑότι, 
ἂν τις χρείαν εἶχον. Ἰωσὴφ δὲ ὃ ἐπικληϑεὶς 96 11,39.54. 

᾿Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστιν μεϑερ- 
-'"μηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευείτης, Κύπριος 

: 38 ἨΝΥ - σου 3 δ80 χειρα: Ἔ-- σου 823 µια : Πὶ-- 
Ἐν χαι ουκ ην διακρισις εν αὐτοῖς ουδεμία | ΗΝ παντα 
'. ὅϑτου ... ἄναστασ. : Τὸ της αναστ. τ. κυρ. Ι͂ησου Π' της 
Ἢ ἀναστάσεως ]ησου Χριστου του κυρ. 

Ν δὸ -- σε 81 ἤπ -- παντι τω ϑελοντι πιστευειν 895 -- τι 
ὙΠ ο ὠντηθρχεν | χὠο.: - ησαν 85 ενι εκαστω 86 απο 

Ἢ μ 809 



᾿- 

4,3τ.-.-ὅι1, ΠῸραξεις Αποστολων 

97 τῷ γένει, ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας 
ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν παρὰ τοὺς πόδας 
τῶν ἀποστόλων. 

ἢ Ἀνὴρ δέ τις Ἀνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ 
4,87, 2 τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα, καὶ ἐνοσφίσατο 

ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ 
ἐνέγκας µέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων 

5 ἔϑηκεν. εἶπεν δὲ ὃ Πέτρος: Ἀνανία, διὰ τί 
ἐπλήρωσεν ὁ ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασϑαί 
σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασδαι ἀπὸ τῆς 

4 τιμῆς τοῦ χωρίου; οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ 
πραὺὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔδου 
ὃν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγψα τοῦτο; οὐκ ἐφεύσω 

ὅ ἀνϑρώποις ἀλλὰ τῷ ϑεῷ. ἀκούων δὲ ὃ Ἀνανίας 
τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν" καὶ ἐγένετο 

6 φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. ἀνα- 
στάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ 

7 ἐξενέγκαντες ἔδαφαν. Ἰγένετο δὲ ὡς ὡρῶν 
τριῶν διάστημα καὶ ἣ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ 

8 γεγονὸς εἰσῆλϑεν. ἀπεκρίδη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος" 
εἰσέ μου, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσϑε; ἡ δὲ 

9 εἴστεν" ναί, τοσούτου. ὁ δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν" 
τί ὅτι συνεφωνήϑη ὑμῖν πειράσαι τὸ σινεῦμα 
κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν ϑωψάντων τὸν ἄνδρα 

10 σου ἐπὶ τῇ ὑύοᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. ἔπεσεν δὲ 
᾿σαραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν" 
εἰσελδόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, 
καὶ ἐξενέγκαντες ὄϑαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 

11 Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν 
καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀχούοντας ταῦτα. 

87 παρα : ΤΥΝ προς 9,7 Ἠ Σαπφειρα 

87 χὠριου 5,9 απο : εκ | εὗετο ὃ Ανανια : προς 
Ανανιαν | επειρασεν | σε απο 4 ποιῆσαν πονῇ 00." τοῦτο 
ὃ παραχρήημα πεσων 8 ειπε μοι ει : επερωτησω σὲ ει αρα 
9 συνεφωνήησεν 10 και συνστειλαντες εξηνεγκαν και εὑ. 

910 Ε 
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Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο 
σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ: καὶ ἦσαν 
ὁμοϑυμαδὸν πάντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος" τῶν 
δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσδαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ 
ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός" μᾶλλον δὲ προσετί- 
ὕεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήδη ἀνδρῶν τε 
καὶ γυναικῶν" ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν 
τοὺς ἀσϑενεῖς καὶ τιδέναι ἐπὶ χλιναρίων καὶ 
χραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ 
"ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. συνήρχετο δὲ καὶ τὸ 
πλῆδος τῶν πέριξ πόλεων Ἱερουσαλήμ, φέροντες 
ἀσϑενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἆκα- 

ϑάρτων, οἵτινες ἐϑεραπεύοντο ἅπαντες. 
ς 

Ἀναστὰς δὲ ὃ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν 
αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλή- 
σϑησαν ζήλου" καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς 
ἀποστόλους καὶ ἔϑεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 
Ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυχτὸς ἤνοιξε τὰς ϑύρας 
τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν" πορεύεσϑε 
καὶ σταδέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα 
τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. ἀκούσαντες δὲ 

εἰσῆλϑον ὑπὸ τὸν ὀρὺρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδί- 
ὁασκο». Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ 
σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν 
τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν 
εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχὑῆναι αὐτούς. οἱ δὲ παρα- 
γενόμενοι ὑπηρέταν οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυ- 

᾿ς λαχῇ;" ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν Ἰ λέγοντες ὅτι 

19 Τ' απαντες 1 -- µαλλον ... γυναικών --, 
16 Ἡ επισκιασει 19 Τ' ανοιξας | τε: ὟΝ δὲ 

"Πρ παντ.: -- εν τω ιερω 18 και ουδ. τ. Λοιπ. 15 ασὺεν. 
Στ αυτων | αυτων : -- απηλλασσοντο γαρ απο πασης 
ασδενιας ὡς ειχεν εκαστος αυτων 16 εις Περουσ. | ὑπο: 

απὸ] και ιῶντοὸ παντες 158 Ἠπ - και επορευδη εις εκαστος 
εις τα ιδια 19 τοτε δια ν. αγγ. κ. 31 συνεκαλ. : 

τ εγερῦὕεντες το πρῶι και συνκαλεσαµενοι 399 ουχ... φυλακη: 
"και ανοιξαντες την φυλακην οὐκ ευρο. α. εσω 
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Μο ϐ,66, 

16 

117 1,1.6, 

18 

19 19,1. 

20 

21 

22 

25 



ὅ,54-. 86,6 Πραξεις ἀποστολν. ἘΣ 

τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ 
ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν 

84 ὑυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν. ὡς 
δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε στρατηγὸς 
τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν 

2ὔ τί ἂν γένοιτο τοῦτο. παραγενόμενος δέ τις ἀπήγ- 
γειλεν αὐτοῖς ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες, οὓς ἔϑεσϑε ἐν 
τῇ φυλακῇ, εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδά- 

26 σχοντες τὸν λαόν. Τότε ἀπελδὼν ὃ στρατηγὸς 
σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, 

27 ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, μὴ λιϑασϑῶσιν" 1 ἀγα- 
: γόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ 
«448, Μι 51,26, 96 ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς ! λέγων" παραγγελίᾳ 

σαρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
τούτῳ, χαὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ 
τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσϑε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ 

29 ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνϑρώπου τούτου. ἀποχριϑεὶς 
δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν: πευϑαρχεῖν 

Ῥι τρ 80 δεῖ ϑεῷ μᾶλλον ἢ ἀνϑοώποις. ὁ ϑεὸς τῶν πα- 
τέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασϑε 

τ Πλνμα, 81 χρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου" τοῦτον ὃ ϑεὸς ἀρχηγὸν 
: | καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] δοῦναι 
ορ 82 µετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ 

ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ ϑεὸς τοῖς πει- 

τ,ὅ4. 88 ϑαρχοῦσιν αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο 
59. 84 καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς. Ἀναστὰς δέ τις 

ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, 
γομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν 

4,19, Όπ 8,18 

Ὺς 

86 ὄξω βραχὺ τοὺς ἀνϑρώπους ποιῆσαι, εἶπέν τε πρὸς 

ΣΝ 
81 [του]: ΤΥ--Ἡ δ2 εσµεν : Ὦ εν αὐτῶ οἱ -- αὐτῷ 

(51. ὙΥ) | ἢ τουτων" οἱ --- ὃ ὃδ Τ εβουλευοντο 

26 -- ου | φοβουμµενοι 37 ο0..ερευς 388 οὐ παραγγ. | 
τουτου : εκεινου 99 ο ὃε Πετρος ειπεν προς αυτους 
81 δεξια : ὅοξη 1 ἄπ -- εν αυτῳ δ4 εκ του συνεδριου | 
τους αποστολους εξω βραχυ π. 
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ος 1ραξεις Αποστολων ὄμ5θ- 6,9, 
᾿ς αὐτούς" ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς 
ο΄ ἐπὶ τοῖς ἀνϑρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 
ο πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων 86 
ο΄ εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ προσεχκλίϑη ἀνδρῶν ἀρυϑμὸς 
ὡς τετρακοσίων' ὃς ἀνῃρέϑη, καὶ πάντες ὅσοι 

ο΄ ἐστείϑοντο αὐτῷ διελύϑησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 
᾿ς μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς 871, 5,5. 
᾿ ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω 

αὐτοῦ" χἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ στάντες ὅσοι ἐπεί- 
ΟΠ Ῥοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. καὶ τὰ νῦν λέγω 88 μι 15,18, 
᾿ς ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων τούτων καὶ 
ἄφετε αὐτούς" ὅτι ἐὰν ᾗ ἐξ ἀνδρώπων ἡ βουλὴ 

᾿ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυϑήσεται" εἰ δὲ ἐκ 890 
 ϑεοῦ ἐστιν, οὐ δυνήσεσϑε καταλῦσαι αὐτούς, μή 
ς ντοτε καὶ ϑεομάχοι εὑρεψῆτε, ἐπείσψθησαν δὲ αὐτῷ, 
καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες 40 95,19, 
παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ 

- 
79. 

ὅσα 4 ον , “ , “ ,ς 1Ρ 4.18. ᾿ς ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι κχατηξιώψησαν 
-'.. ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασψῆναι: πᾶσάν τε ἡμέραν 42 18,5. Εκ - 

ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδά- 

ο Ἄν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις συληϑυνόντων τῶν θ᾽ 1,25. 
μαϑητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς 
τοὺς Ἡβραίους, ὅτι παρεδεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ 
τῇ καημεορινῇ αἱ χῆραι. αὐτῶν. στροσκαλεσάμεγοι, 2 
δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆϑος τῶν μαϑητῶν εἶπαν" 

86 ὙΝ εαυτοις, | Τ' τουτοις, 88 Ἡ [τα] | αυτους : Β' -|- 
µιαναντες τας χειρας [υμων] 89 ὙΝ επειϑησαν [Ὁ] 

᾿ς ὅδ αυτους :τους αρχοντας και τους συνεδριους ϑδτινα: 
μέγαν | ανηρεύῦη : διελυθη εἰ -- διελυϑησαν (και) 

87 λαον : -ἵ- ἱκανὸν υἱ πολὺν | -- παντες 88 νυν : -[ 
ἀδελφοι | αφ. αυτ. : εασατε αὐτοὺς 89 αυτους : -- ουτε 
Όμεις ουτε βασιλεις ουτε τυρανγνοι' απεχεσὺδε ουν απο των 
ανύρωπων τουτων | -- και 41 ουν: -- αποστολοι 6,1 Βπ 

τη ὁιακονια των ἤβραιων 3 ειπαν : -- πφος αυτους 
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 χαὶ ἀπέλυσαν. Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες 41 μι 540-15. 



1 π' 8,1.8. 

1,54: 18,8; 
14:98. 

19,90, 

1, 91.415. 

ΜῈ 90,60--66. 

δν πισασεις Αποοτολων 

9 

4 

0) 

7 

9 

10 

1 

19 

οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον 
τοῦ ϑεοῦ διακονεῖν τραπέδαις. ἐπισκέφασὺε δέ, 
ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν µαρτυρουµένους ἑπτὰ 

πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὓς καταστήσοµεν 

ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης: ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ ̓ 
τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. καὶ 

ἤρεσεν ὃ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήδους, 

χαὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως 
καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον 

καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ 

Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώ- 

πιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέδηκαν. 

αὐτοῖς τᾶς χεῖρας. 

Καὶ ὁ λόγος. τοῦ ϑεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπλη- 

δύνετο ὁ ἀριϑινὸς τῶν μαὺδητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ. 

σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον 

τῇ πίστει. ος 
»ν , λ , , ᾿ , 

Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεω 

ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 

ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς 

λεγομένης «ιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἅλε- 

ξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συν- 

ζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι 

τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. τότε ὑπέ- 
ω 

βαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λὰ- 

λοῦντος δήματα βλάσφημα εἰς Μωῦσῆν καὶ τὸν 

ϑεόν" συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσ- 

6,3 δε: ἢ [δη] Ἡ, ουν ὅ Ὦ πληρης Μ55 9 Τ των 
λεγοµενων 

8 τι ουν εστιν αδελφοι" επισκεφ. εξ υμών αυτων ανδρ. 

4 δε εσομεῦδα ... προσκαρτερουντες ὅ πληϑ. : - τῶν 

μαϑητων 6 ουτοι εσταϑησαν | και: οιτινες 7 ὕεου : 

κυριου 8 χαριτ. : πιστεως | Λλαω : -- δια του ονοµατος 
κυρ. 1. Χο. 9 Κιλικιας Ασιας 10 και 19 : οιτώες | 
σοφια : -Ἐ τη ουση εν αὐτῷ | ὦ ελαλει : Ῥ1 τῷ αγιω εί -- 

δια το ελεγχεσδαι αυτους υπ αυτου μετα πασης παρφησιας -ἰ-- 

μὴ δυναµενοι ουν αντοφὺαλµειν τη αληθεια 11 βλασφημιας 
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ἘΠΕ μμ 

-- σε. ν ος, ον 

αι. 

Ξ ͵, ͵ Ἄ Μ” ρμει. 1ραξεις Αποστολων ἐν αν ΠΣ 

βυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες 
συνήρπασαν αὐτὸν χαὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 
! ἔστησάν τε μάρτυρας φευδεῖς λέγοντας" ὃ ἄν- 18 ος 56μ1. 
ϑοωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ 
τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου: ἀκηκόαμεν 14 
γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος 
καταλύσει, τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔϑη 
ἃ παρέδωχεν ἡμῖν Μωῦσῆς. καὶ ἀτενίσαντες εἰς 1 
αὐτὸν πάντες οἱ κωϑεζόμενοι, ἐν τῷ συνεδοίῳ εἶδον 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 
Ηϊΐπεν δὲ ὃ ἀρχιερεύς" εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; ἢ 
ὃ δὲ ἔφη" 9 

Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὃ 
δεὺς τῆς δόξης ὥφϑη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀρραὰμ 

"ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν 
ἐν Χαρράν, ! καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν: ἔξελϑιε ἐκ τῆς 8 

απ 11/51: 16,7. 

απ 12,1; 48.4. 

"γῆς σου καὶ [ἐκ] τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς 
τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. τότε ἐξελδὼν ἐκ γῆς 4 
Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ 
τὸ ἀποϑανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν 

εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε, 
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ ὅ 
βῆμα ποδός, χαὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὑτῷ εἰς 

κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ 
αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέχνου. ἐλάλησεν δὲ 6 
οὕτως ὁ ϑεός, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον 

ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώ- 
σουσιν ἔτη τετρακόσια" καὶ τὸ ἔϑνος ᾧ ἂν δουλεύ- Τ 
 σουσιν χρινῷ ἐγώ, ὁ ϑεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα 

ος ο ἘΡΝ ὡρύ, Λρώλὸ ή 

22 αγιου : [ΗἩΤὙ- τουτου | νόμου: Η,Β.ΤΥΥ: 
Ἆ 15 Η 
΄ειδαν 7,8 [εκ]: ἩΤ- ΗΝ 7 ΤΎΝ εαν | ὟΝ δουλευσωσιν 

ν 18 Φευδ. : -ἰ- κατ αυτου 15 και Ίτενιζον δὲ αυτω π. 
οὐ καθημενοι ... και ειδ. | αγγελου : -- ἑστωτος εν µεσω 

7,1 ο αοχιεο. τω Στεφανω ει αρα τουτο 4 κα- 
΄.τοικειτε : -ἰ- και οι πατερες ἡμῶν οἱ πρὸ ημων ὁ ὅδος : -- 
πτρος αυτον | δουλ. αυτους 

σπ 11,89; 19/6. 

σπ 19,1; 15.15: 
17.8: 48.4. 

Ῥί 9,6, 

απ 1ὅ,18.14. 
Ἐκ 91921 19:40. 

Ἐκ 8,12, 



απ 17,10; 91,4. 

ον 89,231; 
41,88-- 45. 
Ῥ 106,21. 

η 41,84; 49,8. 

- (ἡ 42 

απ 45,8.10. 

στ 48,9--11; 
46,97. 
Ὅς 10,99, 

“ΟἹ 46,1; 49,88. 
Ὠὰχ 1,60, 

απ 38,16,17; 
98,19; 46/9: 
50,18: 
05 34,82, 

Ἐπ 1,7. 

3.12 πατέρες ἡμῶν. 

8 τ πη ξ Αποστόλων. 

ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ 
8 τούτῳ. 

τῇ 
9 Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 
τοιάρχαι ζηλώσαντες τὸν ᾿Ιωσὴφ ἀπέδοντο εἰς 

ἡμέρῳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ 

10 Αἴγυπτον" καὶ ἣν ὁ ϑεὺς μετ᾽ αὐτοῦ, | καὶ δξείλ ατο 
αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν ὑλίφεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν 

αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως 
Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ 

1 Αἴγυπτον. καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
λιμὸς ἐφ᾽ 

φοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ 
14 γένος Ιωσήφ. 

16 συγγένειαν ἕν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. 

17 
ὡμολόγησεν ὃ ϑεὸς τῷ Ἀροαάμ. 

18 καὶ ἐπληϑύνϑη ἐν Αἰγύπτῳ, ἄχοι οὗ ἀνέστη βασι- 
λεὺς ὅτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον, ὃς οὖκ ἤδει τὸν Ιωσήφ. 
οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν 
τοὺς πατέρας τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκϑετα αὐτῶν 

10 Τ εναντι | ολον: ὮΤΤ ΡΥ εφ 11 Τ' δυρισκον 
ἐεγνωρισϑη | Ιωσ. 29: Τ' αυτου 15 και κατ. : ΦΕῪΝ κατ. 
δε} Ἡ [εις Αιγ.] 16 Η Ἕμμωρ | εν Σ. : Ὡ του Σ. του εν Σ. 

11 εφ ολης της Αιγυπτου 13 εν Αιυπτω 18 εν: 
16 μετηχὑὺησαν 17 επΏηγγειλατο οἱ Φμοσεν 
ΑΙ. 1 ὴηδει τον : εμνησὺη του 19 ουτος : και 

916 

καὶ ἔδώκεν αὐτῷ διαθήκη» περιτομῆς' καὶ 
οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν 

ἦλϑεν δὲ 
ὕλην τὴν Αἴγυπτον χαὶ Χαναὰν καὶ 

ϑλίψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα ΟἿΌΝ 
ἀκούσας δὲ᾽ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εστι. 

Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον" 
18 καὶ ἂν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσὺη ᾿Ιωσὴφ τοῖς ἆδελ- 

ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ µετεκαλέ- 
σατο Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν 

καὶ 

κατέβη Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτηδεν αὐτὸς - 

16 καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, καὶ μετετέδησαν εἰς Συχὲμ 
καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰμ 
τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ἑμμῶρ ἐν Συχέμ. 

Καϑὼς δὲ ἤγγιζεν ὃ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς 
ηὔξησεν ὁ λαὸς 

εσι 

16 - εσ. 

Καὶ οἵ πα-- 

ι 

άν κ, ον Πα ΕΟΟ ΜΕ νε 
ι 

ΩΝ νά. 

η 
ἐκεί α ὃ 
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πως 

Πραξεις Αποστολων τ0--.99, 
κ 

εἰς τὸ μὴ ζωογοφνεῖσδαι. Ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη 90 τὴν 9,5. Η 11,58. Μωῦσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ ὑδεῷ"' ὃς ἀνετράφη 
μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ πατρός". ἐκτεϑέντος 91 Εκ 5,5.10. δὲ αὐτοῦ ἀγείλατο αὐτὸν ἡ δυγάτηρ Φαραὼ καὶ 
-' ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. καὶ ἐπαιδεύδη 99 
. Μωῦσῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς 
“ὃν λόγοις καὶ ἔργοις. αὐτοῦ. Ὡς δὲ ἐπληροῦτο 98 ης 5,1. ο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασῦαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ 
ο τοὺς υἱοὺς ᾿Ἱσραίλ. χαὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον 94 Ἡκ 9,19. 
ἠμύνατο, καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπογου- 
μένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. ἐνόμιξεν δὲ συνιέναι 9ὔ 
τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ ϑεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δί- 

ἢ δῶσιν σωτηρίαν αὐτοῖς" οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. τῇ 96 Ὡς 9,18. 
ο τὸ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφϑη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ 
 συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών" ἄνδρες, 
᾿ ἀδελφοί ἐστε" ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; ! ὁ δὲ ἀδι- 91 Ες 9,18. 
 χῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών" τίς σε Ὁ 
ὃ κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ ἡμῶν; μὴ 58 
ο ἀνελεῖν με σὺ δέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχϑὲς τὸν 

Αἰγύπτιον; ἔφυγεν δὲ Μωῦσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, 99 Ὡς 915.99: καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν τ ἢ 
υἱοὺς δύο. Καὶ πληοωϑέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα 80 Εκ 8,5, 
' ὤφδῃ αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος τ 
ἕν φλογὶ πυρὸς βάτου. ὁ δὲ Μωῦσῆς ἰδὼν ἐϑαύ- 81 
μιάσεν τὸ ὅραμα" προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατα- 
γοῆσαν ἐγένετο φωνὴ κυρίου" ἐγὼ ὁ ϑεὺς τῶν 39 Ἡκ 8,0. 
πατέρων σου, ὃ ϑεὸς Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 

ο 99 ΗΥΓ-- εν 1ο 26 ΤῪΝ τεσσερακονταέτης 81 ΤΝ : εὔαυμαζεν 

μή, 

τ΄ 91 αὐτου : -- παρα τον ποταμον 99 πᾶσαν την 
σοφίαν 34 αδικ. : -ἰ εκ του γενους αυτου Ι Αι. : -Ἐ 
χαν ἔκρυφεν αυτον εν τη αμμω 26 µαχομµ. : -Ἐ και ειδεν 
αυτους αδικουντας {| τι ποιειτε ανδρες αδελφοι νατι 

29 ουτως και εφυγαδευσεν Μ. δ0 και μετὰ ταυτα πλησ- 
 Φεντων αὐτῶ | αγγελος κυριου ὅ1 ἐγεν. ϱφ. κ. : ο κυριος 
“ειπεν αὐτῷ λέγων 
ΜΗ 817 
κοντὰ ας 
δ.εἰ- Κα ὰ 

τὰ» ᾿ 
ας 



1908-49. Πραξεις Αποστολω» ος 

᾿ΙΤακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐχ ἐτόλμα 

πα 96. 98 κατανοῆσαι. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος" λῦσον τὸ 

ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου" ὁ γὰρ τύπος ἐᾷ ᾧ 

Ἐχϑ,7.10:;5)54, 94 ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν 

τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ 

αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσϑαι αὐτούς" καὶ 
Ἐκ 5,14. 96 γῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. Τοῦτον τὸν 

Μωῦσην, ὃν ἠονήσαντο εἰπόντες" τίς σε κατέστησε 

ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ ϑεὸς καὶ ἄρχοντα 

καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειοὶ ἀγγέλου τοῦ 

πὰ τ,8πο: 86 ὀφϑέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς 
14,921. 
Να 14,88, 

89. Ῥί 18,15, 

Ἐκ 19,9. 
Ῥι 9,10. 

Να 14,8, 

Ἐπ 091.98. 

Ἐπ 89,4,6, 

1 7,18, Τιχχ. 
19,18. 

Απ ὅ,39ὅ--27, 

ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν 

ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσερά- 

Ἰσραήλ: προφήτι ὑμῖν ἀναστῆσει ὁ ϑεὺὸς ἐκ τῶν 
΄ ςξ , 3 

88 ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. οὗτός ἐστιν ὃ γενόμενος 
ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου 

τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν 

πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι 

89 ἡμῖν, ᾧ οὐκ ἠδέλησαν ὑπήκοοι γενέσδαι οἱ πατέρες - 

ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐδτράφησαν ἐν ταῖς 

40 καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, εἰπόντες τῷ Ἀαρώνρ' 

ποίησον ἡμῖν ϑεοὺς οἵ προπορεύσοτται ἡμῶν" ὃ γὰρ 
Μωῦσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 

41 οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ. καὶ ἐμοσχοποίησαν 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον ϑυσίαν τῷ 

εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν 

49 αὐτῶν. ἔστρεψεν δὲ ὃ δεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 

λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καδὼς γέ- 
γραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν" 

84 αυτου : ΤΠ αυτων δ6 τη 19: ΤῊΝ η 838 ἡμῶν: 
ΦΟῪΝ υμιν 

δ8 μαι εγενετο φωνη προς αυτον 84 αυτου ακηκοα 
ὃδ δι. : -ἵ- εφ ημων 37 Βπ -- αυτου ακουσεσὺε ὅϑω: 
οτι | ἀπεστραφήσαν Ι - αυτων 40 γεγονὲξν 

8185 

87 κοντα. οὗτός ἐστιν ὃ Μωῦσῆς ὁ εἴπας τοῖς υἱοῖς - 



Πραξεις Αποστολων Ὕ 8. δος 

πὴ “σφάγια χαὶ ϑυσίας προσηνέγκατέ μοι 
ος ἔτι τεσσδράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οίκος ᾿Ἱσραί): 
καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὺχ 48 

καὶ τὸ ἄστρον τοῦ ϑεοῦ Ῥομφάν, 
τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς. 

καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα βαβυλῶνος. 
᾿ Ἢ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν 44 Ἐκ 55μ0. ὃν τῇ ἐρήμῳ, καϑὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωῦσῇ 

ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει" ἣν καὶ 45 αν 17,8; 48,4 εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ ΤΣ 18,1. Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐδνῶν, ὧν ἐξῶσεν 
ὁ ϑεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν σατέρων ἡμῶν, ἕως 
τῶν ἡμερῶν Δαυείδ" ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ 46 5 5» τι.  ϑεοῦ καὶ ἠτήσατο εὑρεῖν σχήνωμα τῷ ϑεῷ ᾿Ιαχώβ. ἢ" 135». 

᾿ ς {τη ἕυρ κ ώλω ; 47. Ὡς ο]. ᾿ Σολομῶν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. ἀλλ᾽ οὐχ ας 
ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ" χκαϑὼς ὁ ο ο ον) προφήτης λέγει" 
οὖ οὐρανός μοι ϑρόνος, 49 

ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου" 
ποῖον οἶκον οἴκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος, 

ο΄ ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 
ο΄ οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα: ὅ0 μχ 89,9: 88,8. ᾿ Σχληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς δι ἈΣΤῊΝ ᾿ς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, το ο μρ ς "ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. τίνα τῶν προ- 69 5 ον 8616, ᾿φητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέ- κ᾽ 3,5. 
.χτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως 
τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς 

ΡΣ ὅν ην 
ἴ κ ΚΦ Δ 

ΠΕ ΣΤ ΤΣ ΤΙ το Ξ--:Ξ 

49 ΤΥ Ισραηλ, 48 ΗὟ Ῥομφα Π" Ῥεμφαμ ο) «4 Ῥαιφαν (Ῥεφαν [είς Ἡ]) { ΤΎΝ αυτοις; 44 Ἠπ Η, Ἡ. 
45 Τ εδεώσεν 46 δεω: Ὠ" ΤΙΝ οἰκω Ἠ3 ἤογε νο κω -- κυριω 47 Τ Σαλωμὼν | ΗΝ οὐκοδομησεν 49 η δὲ: δέ και ἡ 1 ἢ καρδιας 
Ὁ 

αρ Ῥεμφα | επεκεινα : επι τα µερη 46δ 0 δε υψ. ου κάτ, εν χ. 49 τις : ποιος 6 οι πατ. Ό. : εκεινοι 
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τ,οῦ---Θ,δ. Πράξεις ὦ ποπολων 

Ἐκ 30. ἃ 819. 68 ὀγένεσθε, οἵτινες ἀάρως τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ὦ 
το ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. τ: 

ὕ,88. 54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα ὀυεπρίοντο ταῖς ος 
1, 55,69. 66 αὐτῶν καὶ ἔβουχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. ὑπάρ- 

χων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου. ἀτενίσας εἰς τὸν - 
οὐρανὸν εἶδεν δόξαν ϑεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ 

66 δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ,! καὶ εἶπεν" ἰδοὺ δεωρῶ τοὺς 
οὐρανοὺς ος καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνδρώ- 

29,50, 57 ποὺ ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ ϑεοῦ. πράξαντες δὲ 
φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρ- 

ο. ὅδ µησαν ὁμοδυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ὀχ ΒΑΛΌΡΕΙΘ Ὲ 
ἔξω τῆς πόλεως ἐλιδοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες 

ξ ἀπέϑεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς τ 
1, 38,84. 69 νεαγίου καλουμένου Σαύλου. καὶ ἐλιϑοθόλουν 

τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα" κύριδ 
60 Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. ϑεὶς δὲ τὰ γόνατα 

ἔχραξεν φωνῇ μεγάλῃ" κύριε, μὴ στήσῃς αὐξοιει ̓  
ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήϑη... Α 

τ,οτ. 119. ὃ Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοχῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
Ἰγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέοᾳ διωγμὸς ας. 

ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἂν Ἱεροσολύμοις" πάντες 
[δὲ] διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας. 

μὲ 14.1.9, 9 χαὶ Σαμαρίας πλὴν τῶν ἀποστόλων. συνεχόμισαν. Σ᾿ 
δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν. ἢ 

9,1; 39,4. .8 κοπετὸν «μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο - 
τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, Ἆ 
σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου Γ᾿ 

Ἵ 
3 

φυλακὴν. 

4 Οἱ μὸν οὖν διασπαρέντες διῆχϑον ΠΣ» Ξ 
6,0, δ ζόμενοι τὸν λόγον. Φίλιππος δὲ κατελδὼν εἰς. 4 

ἢ 

νὰ 

686 ἽΝ εαυτων | ὟΝ Σαυλου, 60 Π' την αµαρτιαν ταυτην 
8,1 [δε]: ΕΥ -ἰ 

δῦ Ἰησ. : - τον κυριον δ8 νεανιου τινος 8,1 µεγας: -ἵ-- 

και ϑλιφις | Βπ -Ἐ οι εμεινὰν εν Ἱερουσαλημ 4 Άπ του Ῥεου 
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ο Πράξεις Αποστολων 8,6- 18, 

τὴν πόλιν τῆς Σαμαρίας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν 
Χριστόν. προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις 
ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοϑυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν 
αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. πολλοὶ 
γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάδαρτα βοῶντα 
φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο: πολλοὶ δὲ παραλελυ- 
μένοι καὶ χωλοὶ ἐϑεραπεύϑησαν" ἐγένετο δὲ στολλὴ 
χαρὰ ἐν τῇ πόλει, ἐκείνῃ. Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι 
Σίμων προῦὔπῆρχεν ἐν τῇ πόλει. μαγεύων καὶ ἐξι- 
στάνων τὸ ἔϑνος τῆς Σαμαρίας, λέγων εἶναί τινα 
ἑαυτὸν μέγαν, ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ 
ἕως μεγάλου λέγοντες" οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ 
ϑεοῦ ἣ καλουμένη μεγάλη. προσεῖχον δὲ αὐτῷ 
“διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγίαις ἐξεστακέναι 
αὐτούς. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὔαγγελι- 

'ζομένφ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ 
ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε 
καὶ γυναῖκες. ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, 
καὶ βαπτισδεὶς. ἦν προσκαρτερῶν. τῷ Φιλίππῳ, 
ὑδεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινο- 
μένας ἐξίστατο. Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσο- 

..λύμοις ἀπόστολοι, ὅτι δέδεχται ἡ Σαμαρία τὸν 
λόγον τοῦ ϑεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον 
καὶ Ἰωάννην, οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο 
περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον" οὐδέπω 
γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ 
βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου 

Ἰησοῦ. τότε ἐπετίϑεσαν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς, 
καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων 
ὅτι διὰ τῆς ἐπυϑέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων 

᾿ς δίδοται τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα 

δ.9 ΠΝ Σαμαρειας εἷο. 11 ΒΥΝ µαγειαις 14 Ἡ Σα- 
τή µάρεια ὟΝ Σαμαρεία 

ὅ -- την 6 ως δὲ Ίκουον παν οι οχλοι προσειχον 
κ 16 επι ουδενα |. 1ησ. : -ἰ Χριστοῦ 18 το πνευμα το αγιον 
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7 Με 16,17. 

8 0 4:40--49. 

9 

10 

11 

12 Μι 28.19, 

16 

16 

171 τ 2:14: 

18. 



8,.9--80. Πραξεις Αποσσολν. 

19! λέγων" δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα. οφ. : 
ἐὰν ἐπιδῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 

80 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς “αὐτόν' τὸ ἀργύριόν σου 
σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ 

Ρε 78,87. 91 ϑεοῦ ὀνόμισας διὰ χρημάτων χτᾶσδαι. οὐκ ἔστιν. πὰ 
εν ταοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ὃν τῷ λόγῳ τούτῳ ἡ γὰρ 

καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐδεῖα ἔναντι τοῦ δεοῦ. 
20 µετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ 

μας, δεήϑητι τοῦ χυρίου εἰ ἄρα ἀφεϑήσεταί σοι η. 
μμ 98 ἐπίνοια τῆς καρδίας σου" εἰς γὰρ χολὴν πικρίας : 

94 καὶ σύνδεσιον ἀδικίας δρῶ σε ὄντα. ἀποκριδεὶς 
δὲ ὁ Σίμων. εἶπεν" δεήδητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς 
τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλδῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρή- ὃ 

οὔ κατε. Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλή- 
σαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς 
Ἱεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν Ζαμαρειτῶν. τα 
εὐηγγελίζοντο. 8 

ν, 96 Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον 
λέγων: ἀνάστηδι καὶ πορεύου κατὰ µεσημβρίαν 
ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ 

19 598.97 εἰς Πάζαν" αὕτη ἐστὶν ἔρημος. καὶ ἀναστὰς - 
ἐπορεύδη. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυ- -- 
νάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰδιόπων, ὃς ἦν 

ἐπὶ πάσης τῆς γάξης αὐτῆς, [ὃς] ἐληλόδεν προσ-. 
28 κυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ, ἦν τε ὑποστρέφων καὶ 

καϑήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν 
29 τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ "ἢ 

Φιλίππῳ: πρόσελϑε καὶ χολλήϑητι τῷ ἅρματι ἡ 
90 τούτῳ. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ. 

34 ἔπ ἩΠ -- "ος πολλα κλαιων Ἂν διελιμπανεν Ε 
ὅ Τ Σαμαριτωὼν 397 Ἐποζθοῦ τε ἨἩ Ἡ ΤΥ. | [ος] : | 
Ἡπ ἨἩΤ,Ἡ Ὑ. 98:8: ΗὟ δε | Τ-- και 9 Ι. 

19 παρακαλῶν και λεγων | επιδω καγω 38 εν γαρ 
πικοιας χολή και συνδεσμω αδὃ. δεωρω. 94 ειπεν : -- προς 
αυτους παρακαλων | περι | κυρ. : Ψεον | επελὺ. μοι 
των κακῶν ὧν ειρ. μοι 97 βασιλ. τινος 38 αναγινωσκων 
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ο πες 4) ν- 

ος Πράξεις Αποστολων 8481-49, 

ἐξ 8 ἀναγινώσκοντος Ἡσαΐαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν" 
ς ἄρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; "ὁ δὲ εἶπεν" 91 ο 16,18, 
πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει µε; 

ο φαρεχάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα χαδίσαι 
ο΄ σὺν αὐτῷ. ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνω- 89 15 δ8,7.8. 

σκεν ἦν αὕτη" 

ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη, 
ο καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν 

ἄφωνος, 
οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 
Ἔν τῇ ταπεινώσει ἡ χρίσις αὐτοῦ ἤρϑη; 98 

τὴν γεγεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;: 
ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 

-: Ἢ 

} 

-"ἀποκριδεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν: 34 
δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; 
περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός; ἀνοίξας δὲ ὃ 35 
Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 
γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. 
ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλϑον ἐπί τι 36.10μ:. 

᾿ς ὅδορ, καί φησιν ὃ εὐνοῦχος" ἰδοὺ ὕδωρ" τί κωλύει 
μὲ βαπτισϑῆναι; καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἄρμα, 98 
᾿ χαὶ χατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φί- 
. Λλιππος καὶ ὃ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. ὅτε 89 1 ἐκ 18/15. 

δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, συνεῦμα κυρίου ἥρπα- 
σὸν τὸν Φίλιππον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐχέτι ὁ 

᾿ς εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 
Φίλιππος δὲ εὑρέϑη εἰς Ἄξωτον, καὶ διερχόμενος 40 3:,8.9. 

ο΄ ρὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλϑεῖν 
᾿ς αὐτὸν εἰς Καισαρίαν. 

ο ο ο καλο υκωνο, 

᾿ς 81 Ν οδήγηση δ8 ὮΤ κειραντος δ4 Ὑχ-- τουτο 86 ΒἩ 
ΠΕ - ειπεν δὲ αυτω [ο Φιλιππος] Ευ πιστευεις εξ ολης 

᾿ς σῆς καρδιας σου [, εξεστι]. αποκριδεις δε ειπεν Πιστευὼ 
στ τον υιον του δεου ειναι τον Ἰησουν [Ἀριστον]. αὶ 89 πνευμα 
᾿ς χύριου : π΄ πνευμα αγιον επεπεσεν επι τον ευνουχον, αγγελος 
᾿ς δε κυριου | ἽΝ αυτου την οδον 40 ΥΝ-- αυτον | ὙΥ Καισαρείαν 
Ὕ δη ο Ἡ ' 808 



9,..-..-|8... - Πραξϑις Αποστολων ὃς Ἷ ̓ 

τε Ὃ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου. 
9-18. εἰς: τοὺς μαϑητὰς τοῦ κυρίου, προσελθδὼν τῷ. 

2 ἀρχιερεῖ! ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δα- 
μασχὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας 
εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 

1Κὶ 18. 8 δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ. Ἂν δὲ τῷ 
σορεύεσϑαν ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασχῷ, 
ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἓκ τοῦ 

4 οὐρανοῦ, καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν 
λέγουσαν αὐτῷ: Σαοὺλ Σαούλ, τί µε διώκεις; 

5,89, ὅ 1 εἶπεν δέ" τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ" ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς 
6 ὃν σὺ διώκεις" ἀλλὰ ἀνάστηδι καὶ εἴσεχϑε εἰς 
τὴν πόλιν, καὶ λαληϑήσεταί σοι ὅ τι σε δεῖ ποιεῖν. 

7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν 
ἔνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ ϑεω- 

8 οοὔντες. ἠγέρδη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῴγ- 
μένων δὲ τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν: 
χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Ἰαμασκόν. 

9 χαὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν 
οὐδὲ ἔπιεν. 

10,17; 16,9. 10 Ἣν δέ τις μαϑητὴς ὃν Δαμασχῷ ὀνόματι Ἄνα- 
νίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὃ κύριος" 

ο1,80,11 Ἀνανία. ὁ δὲ εἶπεν" ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. | ὁ δὲ κύριος 
πρὸς αὐτόν: ἀναστὰς πορεύϑητι ἐπὶ τὴν ῥύμην 
τὴν καλουµένην εὐϑεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ 
Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα" ἰδοὺ γὰρ προσ- 

19 εύχεται, καὶ εἶδεν ἄνδρα Ἀνανίαν ὀνόματι. εἰσελ- 
ϑόντα καὶ ἐπιϑέντα αὐτῷ χεῖρας, ὅπως ἀναβλέψῃ. 

18 ἀπεχρίϑη δὲ Ἀνανίας" κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν 
περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κχκαχὰ τοῖς ἁγίοις 

1 ἢ εμαπν. 9017 αν | Τ' οντας της οδὃου 8 Ἡ εξεφνης 
6 Ἡ ὅτι 7 Η ιστηκ. δ Τ' ηνοιγμενῶν 11 δὲ αναστα 
19 ανδρα : [Η]Υ- εν οραµατι | χειρας: Ἡ Ῥτ [τας] 

4 (Οἱ δ) Ἠπ - σκληρον σοι προς κεντρα λακτιζειν 
ὅ Ἰησ. : -ἰ ο Ναζώωραιο 13 ανδρα : -- (οἱ ϱ9) εν οραµατι 
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[]οαξεις Αποστολων 9,14--- 96, 

σου ἐποίησεν ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν 14 Κα, τυ ἦτ 
παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι. πάντας τοὺς ἔπικαλου- η 
μένους τὸ ὄνομά σου. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ 1ὔ μμ. 
κύριος" πορεύου, ὅτι σκεδος ἐκλογῆς. ἐστίν μοι ο) ον 
οὗτος τοῦ βαστάσαι. τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐϑνῶν 

᾿ς τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ: ἐγὼ γὰρ ὕπο- 16 38.329. ὃ. 
᾿ς δείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός “ΡΣ ᾿ ΕΣ ο αν τε σα. ο µου παδεῖν. Ἀπῆλϑεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλϑεν 11 
τ εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιϑεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
Γ΄ εἶπεν" Σαοὺλ ἀδελφέ, ὃ κύριος ἀπέσταλχέν με, 
᾿ς Ἰησοῦς ὁ ὀφϑείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἣ ἤρχου, ὅπως 
ο ἀναβλέψῃς καὶ ιλησὺῇς πνεύματος ἁγίου. καὶ 18 
᾿ς εὐϑέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ὡς 
τ λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσϑη, 

καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. 19 
Ἠγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαδητῶν 

ἡμέρας τινάς, καὶ εὐθδέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς 90 
ο΄ ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ 

"δεοῦ. ἐξίσταντο δὲ ζάντες οἱ ἀκούοντες καὶ 91 1.14. 8,1; 9610. 
᾿ ἔλεγον" οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορϑήσας ἐν Ἱερου- 
σαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ 
ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύδει, ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς 
ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; Σαῦλος δὲ μᾶλλον 99 18,58. 
ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν Ἰουδαίους τοὺς κατοι- 
κοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάξων ὅτι οὗτός ἐστιν 
ὁ Χριστός. Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, 28 38,15--99, 

συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν: ἐγνώ- 94 23,16. 
' σῦη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετη- 

ροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς 
ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν' λαβόντες δὲ οἱ μαδηταὶ 9ὔ 5 Κ 119.88. 
αὐτοῦ νυχτὸς διὰ τοῦ τείχους καδῆκαν αὐτὸν 

/ 

ἘΣ τῷ, 

ο ο μμ 

ος 16 εὔνων : [ΗΠ] ΥΥ γ᾽ των 19 Η ενισχυδη 91 εν : 
ΤῊ εἰς | Ἡ τουτο; και... αθχιερεις. 99 Ἡ συνβιβ. 

μι 17 τοτε εγεοδεις Αναν. απ. 99. ενεδον. : -ἰΚ τω λογω 
το 34 σιασῶσιν 96 -- αυτου 
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9,26---86, Πραξεις ́Αποστολων ΠΗ ἐν να 

α α1τ-1ο,26 χαλάσαντες ὃν σπυρίδι. Παραγενόμενος δὲ ὩΣ ἐδ 
Ἱερουσαλὴμ ἐπείραξεν κολλᾶσδαι τοῖς μαϑηταῖς" 
καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι 

90. 97 ἐστὶν μωϑητής. Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν 
ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο 
αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι 
ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ὃν Δαμασκῷ ἐπαρρησιά- 

98 σατο ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ. καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν 
εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἱερουσαλήμ, 

99 παρρησιαζόμενος ὃν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου, ἐλάλει 
τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἡλληνιστάς" οἱ δὲ 

11,80, ἃ 191. 80 ὀπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν. ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ 
κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισαρίαν καὶ ἐξαπέστειλαν 

αὐτὸν εἰς Ταρσόν: κ 
81 Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καὺ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας 

καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρίας εἶχεν εἰρήνην οἶκο- 
δομουμένη, καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου 
καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου ροο ον ἐπλη- Ἢ 

{λύνετο. νὰ 

89 Ἰγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων 
χατελὺεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦν- - 

88 τας Λύδδα. εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνδρωπόν τινα ὀνόματι 
Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀχτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου, Ἄ 

84 ὃς ἦν παραλελυμένος. καὶ εἴπεν αὐτῷ ὃ Πέτρος". 
Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός" ἀνάστηδι καὶ 

80 στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθδέως ἀνέστη. " καὶ εἶδαν 
αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα. καὶ τὸν ο 
Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἢ 

86 Ἐν Ἰόππῃ δέτις ἦν μαϑήτρια ὀνόματι Ταβιϑά, 

26 Ἡ σφυριδι 97 ΥΝ οτι 81 ἊΝ ειρηνην, 1 ΤῊΝ . 
οικοδοµουµενη και... κυριου, ὃδδ ΤᾺΝ Σάρωνα 86 ᾿ς 
Ταβειϑα, ἐξ 40 τῷ 

ῥ- 

ΓΚ 
ι 

39 Ελληνας ὁρ.δδ 4 υὸδαν 
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ἋἝ 

τον Πράξεις Αποστολων. 991-104. 

Η Ἢ ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς" αὕτη ἦν πλήρης 
ο΄ εργων ἀγαϑῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. ἐγένετο 87 

᾿ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσϑενήσασαν αὐτὴν 
Θ ἀποϑανεῖν λούσαντες δὲ ἔϑηκαν αὐτὴν ἐν ὑπερῴῳ. 
 ἔγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαϑηταὶ 88 

τ΄ ἀχούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν 
Εν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες" μὴ ὀκνήσῃς 

᾿ς διελϑεῖν ἕως ἡμῶν. ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆχϑεν 39 
- αὐτοῖς " ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, 
ο΄ χαὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι 
ο΄ καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια, ὅσα ἐποίει 
το μετ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω 40 Μο σο.1. 
᾿ς πάντας ὁ Πέτρος καὶ ϑεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, 
καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν" Ταβιϑά, 
 ἀνάστηϑι. ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, 
καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάδισεν. δοὺς δὲ αὐτῇ 41 99. 
᾿ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν: φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους 
καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. γνωστὸν 49 

δὲ ἐγένετο καϑ' ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν 
᾿ς πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς 48 10,6. 
τς μεῖναν ἐν Ἰόππῃ σσαρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 

οὐ Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρίᾳ ὀνόματι Πορνήλιος,1) μι 8,6. 
ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς, 515. 

"εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν ϑεὸν σὺν παντὶ τῷ ο 
οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ 
καὶ δεόμενος τοῦ ϑεοῦ διὰ παντός, εἶδεν ἐν ὁρά- 8 αμ. 
ματι φανερῶς, ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, 
ἄγγελον τοῦ ϑεοῦ εἰσελϑόντα πρὸς αὐτὸν καὶ 
εἰπόντα αὐτῷ" Κορνήλιε. ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ 4 
καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν" τί ἐστιν, κύριε; 
εἶπεν δὲ αὐτῷ" αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημο- 

96 Ἠ δορκας | Τ' αγαδων εργων 87 4ΕΥΝΥ-- αυτην 90 
4δ δὲ : Ὑ- αυτον 

10,1 τις : ἣν 8 -- περι 
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10,5---19, Πραξεις Αποστολων 

δ 

9,48. 6 

7 

8 

9 

10 

11,5--11. 11 

12 

18 

ἘΦ 4,14. Των 11. 14 

Μι 15,11. 15 
Μο 7,10.19. 

16 

17 

σύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσῦδεν 
τοῦ ϑεοῦ. καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην 
χαὶ ᾿μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέ- 
τρος" οὗτος ξεγνίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, 
ᾧ ἐστιν οἰχία παρὰ ϑάλασσαν. ὡς δὲ ἀπῆλϑεν 
ὁ ἄγγελος ὃ λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἶχε- 
τῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσχαρτερούν- 
των αὐτῷ, καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέ- 
στειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην. Τῇ δὲ ἐπαύριον 
ὁδοιπορούντων ἐχείνων χαὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων 
ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασϑαι περὶ 
ὥραν ἕχτην. ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤϑελεν 
γεύσασϑαι" παρασχευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχστασις; καὶ ϑεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεφγ- 
μένον καὶ καταβαῖνον σχεῦός τι ὡς ὀδόνην µε- 
γάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς χαϑιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα χαὶ ἑρπετὰ 
τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο 
φωνὴ πρὸς αὐτόν: ἀναστάς, [Π]Ἰέτρε, ϑῦσον καὶ 
φάγε. ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν: μηδαμῶς, κύριε, ὅτι 
οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάδαρτον. καὶ 
φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν: ἃ ὃ δεὸς 
ἐχαϑάρισεν σὺ μὴ κοίνου. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ 
τρίς, καὶ εὐϑὺς ἀνελήμφϑη τὸ σκεῦος εἰς τὸν 
οὐρανόν. Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος 

5 , ο] μι οἡ [τὰ σι μὴ 5 Α ς νά δ. - τί ἄν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπε- 

18 

18,5; 16,58, 19 

σταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν 
οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 
καὶ φωνήσαντες ἐπυνϑάνοντο εἰ Σίμων ὃ ἐπι- 
καλούμενος Πέτρος ἐνδάδε ξενίζεται. Τοῦ δὲ 
Πέτρου διενϑυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν 

9 εκειν. : Π' αυτων 18 δὲ επυϑοντο 

ὅ τον ἐεπικαλουμενον Πετρον 6 Ώπ -Ἐ ουτος λαλήσει 
σοι τι σε δει ποιειν 9 ενατην εἰ - της ημερας 
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τὰ 

Εως τν ... 

Πράξεις Αποστολων 10,320. 99. 

τὸ πνεῦμα αὐτῷ" ἰδοὺ ἄνδρες ξητοῦντές σε" } ἀλλὰ 90 
ἀναστὰς κατάβηϑι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν 
διακρινόµενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. κατα- 91 
βὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν" ἰδοὺ 
ἐγώ εἶμι ὃν ζητεῖτε" τίς ἡ αἰτία δι ἣν πάρεστε; 
Τοὶ δὲ εἶπαν" Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος 99 
καὶ φοβούμενος τὸν ϑεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ 

ὅλου τοῦ ἔδνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσϑη ὑπὸ 
ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασϑαί σε εἰς τὸν οἶχον 
αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι δήματα παρὰ σοῦ. εἰσκαλεσά- 98 11ο, 
μενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. 1 δὲ ἐπαύριον 
ἀναστὰς ἐξῆλϑεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελ- 
φῶν τῶν ἀπὸ Ἱόππης συνῆλϑον αὐτῷ. τῇ δὲ 94 
ἐπαύριον εἰσῆλϑεν εἰς τὴν Καισαρίαν" ὃ δὲ Κορ- 
νήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συνχαλεσάμενος τοὺς 
συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. Ὡς 9 
δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελϑεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας 
αὐτῷ ὁ Κοργήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσ- 
εκόνησεν. ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων" 96 14015. Ἀν 19,10. 
ἀνάστηϑι" καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνδρωπός εἶμι. καὶ 91 
συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλϑεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυ- 

 ὥότας πολλούς, ! ἔφη τε πρὸς αὐτούς" ὑμιεῖς ἐπί- 98 
στασϑε ὡς ἀϑέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶ- 

τ σϑαι ἢ προσέρχεσϑαι ἀλλοφύλῳ" κἀμοὶ ὃ ϑεὸς 
᾿ς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάϑαρτον λέγειν ἄν- 
Ο ϑρωπον" διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλϑον μεταπειμι- 99 

φϑείς. πυνϑάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασϑέ 

19 ΦΕῪΝ --- αὐτῷ | ανδρες : ΦΕῪΝ-Π δυο ΔΒ [τρεις] 25 Ἡ 
συνηλϑαν 394 Τ' εισηλδαν 396 ὡς ... Πετρον : Ἡὶ Προσεγγι- 

Ο ζόντος δετου Πετρου [εἰς την Καισαριαν] προδραμων εἰς των 
δουλων διεσαφησεν παραγεγονεναι αυτον. ο δε Κορνήλιος 

'.Ἱεκπηδησας και] 58 Τ' εδειξεν ο ὕεος 99 Ἡ αναντιρητως 

᾿ς 31 ανδρας : -ἰ τους απεσταΛλµενους απο Κορνηλίου προς 
"αυτον | τις: Ὁ’ τι ὕελετε ἢ 399 ειπ. προς αυτον’ Κορν. 
τις εκ. 38 τοτε εισαγαγὠν ο Πετρος 94 προσδεχοµενος | 

Ἡπ --- περιεµεινεν 96 αναστ. : τι ποιεις | ει: - ὡς 
᾿ και συ 25 ὑμεῖς : -ἵ- βελτιον | ανδρι αλλοφ. 
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10,80--89. Πραξεις Αποστολων 

80 με. καὶ ὃ Κορνήλιος ἔφη" ἀπὸ τετάρτης ἡμέσας. ο | 
μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσ- ως 
εὐχόμενος ὃν τῷ οἴχῳ µου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη 

81 ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, | καί φησιν: Κορ- 
νήλιε, εἰσηκούσϑη σου ἣ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημο-. 

9) σύναι σου ἐμνήσϑησαν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. πέμψον 
οὖν εἰς Ἱόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἔπι- 
καλεῖται Πέτρος" οὗτος δενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος. 

88 βυρσέως παρὰ ϑάλασσαν. ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα 
πρὸς σέ, σύ τε χαλῶς ἐποίησας παραγενόµενος. 
νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ πάρεσμεν 
ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ 

θὲ 10.1.84 κυρίου. Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν" ἔπ᾽ 
"αμ. ἀληϑείας καταλαμβάνοµαι ὅτι οὖκ ἔστιν προσω- 

51910, 96 πολήμπτης ὁ δεύς, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔϑνει ὃ φοβού- 
ΣΕΥ μενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς 
147, 1 196 αὐτῷ ἐστιν" τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς 

όν. ΘῈΣ ᾿Ισραὴλ εὐαγγελιξόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ; ὁ 
Μὲ 4,12--1, 87 οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενό- 

μενον ῥῆμα καὺ” ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος 
ἀπὸ τῆς [αλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν 

ἦν ἢ 88 Ἰωάννης, | Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναξαρέϑ, ὡς ἔχρισεν 
αὐτὸν ὁ ϑεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς 
διῆλϑεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς κατα- 
δυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ ϑεὸς 

Ὧι 31,39, 89 ἦν μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν 
ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ [ὲν] ὁ 

99 ΤῊΝ με; 81 ΤῪΝ καὶ φησίν 86 ΟΡ ἈΤΎπΗ 
86.87 Ὦ ον απεστειλεν ... Χριστου (ουτος ... πιὸ χύριος) υµεις 
οιδατε, το 87 ὙΥ αρξαµενον 89 [εν]: Τ-- ΗΝ ὝΕΣ 

δ0 απο της τριτης ημ. µ. της αθτι ὠρας ημην νήστευων 
τ. εν. τα πρ. 695 Ώπ -- ος παραγενοµενος λαλήσει σοι 
88 προς σε”: - παρακαλων ελδειν προς ημας | εν ταχει 
παραγενοµ. | του ϑεου : σου, | -- παρεσμεν | παντα: Ὁ 
βουλομενοι παρα σου | κυρ.: θεου 86 τον γαρ λογ. 
δ7 --ϱημα | αρξαμ. : -- γαρ ὅϑ ον εχο. ο ὃ. 89 παν- 
των : αυτου 
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ε- 

᾿ς Ἱερουσαλήμ" ὃν καὶ ἀνεῖλαν χρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 

μάρτυσιν τοῖς προκχεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ 
Ὡεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν 

νας η 

“παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμµαρτύ- 
-'. ρασῦδαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
μα 
"Ὁ " 

νο, ο 

Πραξεις. ᾿Αποστολων 10,40---11,., 

τοῦτον ὁ ϑεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν 401 κ το,.- τ. 
αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσϑαι, οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ 41 ο ιο»: 

16,97. 

-.. αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεχρῶν' καὶ 49 ττ,Δ1. κὶ 140. 

᾿ κριτὴς ζώντων καὶ νεχρῶν. τούτῳ πάντες οἱ 7τρ0- 43 18 88,54; 68,6., ον - ὦ Ε ε “ὦ “ Η 219 81,84,  φήταυ μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τ ο 16. Ε-..- - , -“ , , » 94, τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς ἘΝ ἢ" 
ἄ αὐτόν. . "Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα 44 
᾿ ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας 
ον 

'...περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλδαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι 
καὶ ἐπὶ τὰ ἔϑνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος 

καὶ μεγαλυνόντων τὸν ϑεόν. τότε ἀπεχκρίϑη Πέ- Ἀν: 

᾿ βαπτισϑῆγαι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισϑῆναι. τότε 
ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι κἀὶ τὰ ἔϑνη ἐδέ- 

εἰς Ἱερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ 

τος. 40τη: ΤΥΥ τ εν 49 ουτος: Τ' αυτος 48 οσοι: 2 οι 
ο}. Ἡ του πνευµ. του αγιου 46 αυτους : Ἐ αυτοις 11,3 
τε... περιτομῆς : ἈΠ Ο µεν οὖν Πετρος δια ικανου χρονου 
Ίδελησεν πορευῦδηναι εις Ἱεροσολυμα”" καὶ προσφωνησας τους 

. ̓ αδελφους και επιστηριξας αυτους πολυν λογον ποιουµενος 
δια τῶν χώρων [ δι αυτων εχωρει] διδασκων αυτους" ος 

ος 40 μετὰ την τριτην ηµεραν 41 αὐτῶ : -ἰ- και συναν- 
-. εστραφηµεν | Άπ -- ημερας μ΄ 43 ενετειλατο 48 αιµατος 
46 ειπεν δε ο Π. 48 τοτε προσετ. αυτους | παρεκαλεσαν 

αυτ. προς αυτους διαµειναι 1,1 Ακουστον δε εγενετο τοις 
᾿ ἀποστόλοις και τοις αδελφοις τοις εν τη Ιουδαια 
| Δ δε τ εν - ή 991 

τοὺς ἀχούοντας τὸν λόγον. καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ 4ὔ 

 τρος" μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ 417 

΄Ἴ]κουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ 1 

3 
8 

ἢ ἐχχέχυται" ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις 46 3,4. με τ6.1τ. 
ἐς 

- 

᾿ ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν 48 4μο. 

Οζαγτο τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος 9 ι9µδ. 

-.- 



115: 18; Πραξεις Αποστολων 

ἃ 5,5. 911, 8 περιτομῆς! λέγοντες ὅτι εἰσῆλθες πρὸς ἄδικα: 

10,9--48. 

4 

10 

12 

19 

14 

1ὅ 

ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. ἀρξά- 

µενος δὲ Πέτρος ἐξετίϑετο αὐτοῖς καϑεξῆς λέγων" ἢ 
ὅ 1 ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ 

εἶδον ὃν ἐχστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι 
ὡς ὀϑόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καϑιεμένην 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλϑεν ἄχρι ἐμοῦ: εἰς ἣν 
ἀτενίσας κατεγόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς 
γῆς καὶ τὰ ὑηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ. ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης 
μον" ἀναστάς, Πέτρε, ϑῦσον καὶ φάγε. εἶπον δέ: 
μηδαμῶς κύριε, ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάδαρτον οὐδέποτε 
αν Ω - Χ , 3 , κ ΔΝ 

εἰσῆλὺεν εἰς τὸ στόμα μου. ἀπεκρίδη δὲ φωνὴ 
ἐκ δευτέρου ἐκ ταῦ οὐρανοῦ" ἃ ὃ δεὸς ἐκαθάρισεν 
σὺ μὴ κοίνου. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ 
ἀνεσπάσϑη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ 
ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν 
οἰκίαν ἐν ἣ ἦμεν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρίας 
πρός μν8ὁ. εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν 
αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλϑον δὲ σὺν ἐμοὶ 
καὶ οἱ ἓξδ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλϑομεν εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ ἀνδρός. ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν 
τὸν ἄγγελον ὃν τῷ οἴχῳ αὐτοῦ σταδέντα καὶ 

» 

εἰπόντα" ἀπόστειλον εἰς Ἰόπττην καὶ μετάπεμιραι 
Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον [Πέτρον, ὃς λαλήσει 
ῥήματα πρὸς σὲ ὃν οἷς σωϑήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὃ 
οἶκός σου. ἐν δὲ τῷ ἄρξασϑαί µε λαλεῖν ἐπέ- 

[ν 

πεσὲεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ 

και κατηντησεν αυτοις [ὃ αυτου] και απηγγειλεν αὐτοῖς τὴν 
χαοι του ϑεου. οι δε εκ περιτοµης αδελφοι διεκοινοντο 
προς αυτον 

8 5} εισηλὺδεν οἱ συνεφαγεν 9 6ΕΥΝ εκ δευτερου φωνη 
11 ημην 

ὅ τετρασιν ϐ - τα 19 20 40 9 εγενετο φωνη εκ τ. 
ουρ, προς µε 19 -- κηδεν διακοι». 18 -- τον 19 
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πον 

Ίραξεις Αποστολων 11:16:96, 

ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν: ἀρχῇ. ἐμνήσδην δὲ τοῦ ῥήματος 16 1,5. 
τοῦ κυρίου, ὡς ἔλεγεν" Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν 
ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισϑήσεσϑε ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 
εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωχεν αὐτοῖς ὁ δεὸς ὡς 17 
καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν ϑεόν; 
ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, χαὶ ἐδόξασαν τὸν 18 18,48; 14,57 
ϑεὸν λέγοντες" ἄρα καὶ τοῖς ἔϑνεσιν ὃ ϑεὸς τὴν 
μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωχεν. 

Οἵ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς ὑλίψεως 19 5,.-. 
τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλϑον ἕως Φοινίκης 
καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν 
λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἤσαν δέ τίνες ἐξ 90 
αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες 
ἑλόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ ποὸς τοὺς 

'Ἓλληνας, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν. καὶ 91 5.1. 

Ὄπ ΜΒ Ὁ 

δ᾿ (, ᾿ς 

ὦν Ὁ 

ν᾿ 

ὅλ αὶ 3 
ν “2 

τα 

τὰ κος δώ ος λα ΤΥ 

δν 

ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν, πολύς τε ἀρυιϑμὸς ὁ 
πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἠκούσϑη 90 148, 
δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐχκλησίας τῆς οὔσης 
ὃν Ἱερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν 
Βαρνάβαν ἕως Ἀντιοχείας: ὃς σταραγενόµενος καὶ 98 18,48. 

ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ δεοῦ ἐχάρη, καὶ. παρε- 
κάλει πάντας τῇ προϑέσει τῆς καρδίας προσμένειν : 
τῷ κυρίφ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαδὸς καὶ πλήρης πνεύ- 94 θ/δ. ὅ,14. 

-.µατος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέδη ὄχλος 
ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. ἐξῆλδεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀνα- 90 9,80. 
ζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὐρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. 96 ἃ 3,11. 

18 ὙΝ εδοξαξον 90 Ἠλληνας (ει Ἀ1) : Ἡ Βλληνιστας 
9ὸ τω: Ἡ ῬΓΠ [εν] 

17 -οὕεος | ἈΒπ - του µη ὃδουναι αυτοις πνευμα 
΄᾽αγιον πιστευσασιν ἐπ αὐτῷ 19 απο του Ύτεφανου | 
"μονοις 96 [ησ. : -ἰ Χοιστον 29 -α ὀόνσης. | εως. 
διελδειν εως της 88 ος και 396.96 ακουσας δε οτι Σαυλος 
εστιν εις Θαρσον εξηλδεν αναζητων αυτον" και ὡς συντυχων 
παρεκαλεσεν ελδειν εις Α. 
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ες Πραξεις. Ἀποστολον 

πώ ρα ΞΕ) στο κ πει 

ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ους ὅλον συναχὺῆναι 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χοη- -- 
µατίσαι τε πρώτως ἕν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαδητὰς 

ΤΡ 4.16,  ΑἈριστιανούς. - 

18,1; 16,85, 9η Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ΡΣ Σ χατῆλϑον ἀπὸ 
3110, 28 Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν" ἀναστὰς 

δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανεν διὰ 
τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ 
ὅλην τὴν οἰκουμένην" ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου. 

α 210.99 τῶν δὲ μαϑητῶν καϑὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν. 
ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς χατοι-. 

12056. 80 χοῦσιν ἂν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς" ὃ καὶ ἐποίησαν. 
ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς. 
Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 

4.12 Καατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης 
ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ 

ὃ τῆς ἐκκλησίας. ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν 
8 Ιωάννου μαχαίρῃ. ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν 

τοῖς Ἰουδαίοις πιροσέδετο συλλαβεῖν καὶ ΙΠέτρον, 
4 ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων, Ιὃν καὶ πιάσας ἔὔετο 

εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρα- 
τιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ 

ὅς ὅ,16, 6 πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. ὃ μὲν οὖν Πε- 
τρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλαχῇ: προσευχὴ δὲ ἣν ϊ 
ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐχκλησίας πρὸς τὸν. 

26 ΦΟῪΝ εσηµαινεν 191 Τ ο βασιλ. Ηρωδης 

96 οιτιες παραγενομενοι ενιαυτον ολον συνεχυδησαν 
οχλον ικανον" και τοτε πρωτον εχρημµατισεν εν Α. οι μµαδηται 
Ἄρειστιανου 96 ην ὃς πολλὴ αγαλλιασις" συνεστραµµενων - 
δε ἡμῶν εφη εις εξ αυτ. ον. Αγ. σηµαινων 99 οι ὃδ Ὁ 
μµαῦδηται καδως ευπορουντο 19,1 Άη - εν τη Ιουδαια 

τν 

-- 

ἜΥΝ ἡ 

ὙΌΣ τ Μο να φαν ἀροῦν ος Ἢ 

ία πι οσο ο κτλ 

ΤῈ ο] Τὰ πος 

᾿ τΆ 

ὃ Ιουδαιοις : -ἰ- η επιχειρησις αυτου επι τους πιστιους 4ον Ὁ 
και : τουτον ὃ πολλὴ δε προσευχὴ ην εν εκτένεια περι 
αυτου απο τ. ἕ. 
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ὃν ὭΝ - 

- τς 
ἮΝ ανν. ᾿ Πραξεις Αποστολων 19/6---14. 

“δεὸν περὶ αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν 8. 5,59.8. 
αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυχτὶ ἐχείνῃ ἦν ὁ Πέτρος 
“χοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος 
ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς ϑύρας ἐτήρουν 

ο τὴν φυλακήν. καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, 7 5,.9. 
καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι" πατάξας δὲ 
τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων" 
Ἔ ἀνάστα ὃν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις 
. ἐκ τῶν χειρῶν. εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν" 8 
᾿ς ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν 
ε΄ δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ" σεριβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν 

σοῦ καὶ ἀκολούδει μοι. καὶ ἐξελϑὼν ἠκολούϑει, 9 
καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι ἀληϑές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ 
τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει. δὲ ὅραμα βλέπειν. διεχϑόντες 10 

, 4 πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, 
ον 

Ἂ  Πλδον ῥύμην μίαν, καὶ εὐδέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος 
ΕΣ ἀπ᾿ αὐτοῦ. καὶ ὁ Πέτρος ἐν δαυτῷ γενόμενος 11 

εἶπεν" νῦν οἶδα ἀληϑῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος 
τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς 

Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν 
Ἰουδαίων. συνιδών τε ἦλδεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς 1255. 18,518: 
Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου ας 
Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηϑροισμένοι καὶ προσ- 
εὐχόμενοι. κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν ϑύραν τοῦ 18 
"σσυλῶνος προσῆλϑεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι τὴν 
Ῥόδη, καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ 14 
τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα 
δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυ- 

εἰς 

6 δὲ προσαγαγειν 58. δεΙΟ: ΤΠ τε 11 κυριος : ΦΟῪΝ ρτο Ἶ 
' 18 ἢ προηλϑε 

[ 7 επεστη : -- τω Πετρω | ἐπελαμφεν τω | νυξας 9 δια: 
᾿ς 10 εξελὺ. : - κατεβησαν τους ζ΄ αναβαῦμους 
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3 

19/16---96. ο σιαν Αποστολων ο
. 

ο 16 λῶνος. | οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν" “μαίνῃ. ἡ δὲ 
διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον" ὁ ἄγγελός 

16 ἐστιν αὐτοῦ. ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων" ἀνοί- 
17 ἕαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. κατασείσας 

δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς. 
ὃ χύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν . 
τε" ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. 

5,91.55, 18 καὶ ἐξελδὼν ἐπορεύϑη εἰς ἕτερον τόπον. ᾖ[ενο- 
μένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς - 

19 στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. Ἡρῴδης 
δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας 
τοὺς φύλακας ἐχέλευσεν ἀπαχϑῆναι, καὶ κατελδὼν 

ΠΕΣ 90 ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισαρίαν διέτριθεν. Ἦν 
δὲ ϑυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις" ὁμοϑυμαδὸν 
δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον 
τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ἠτοῦντο εἰρήνην, 
διὰ τὸ τρέφεσῦαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασι- 

91 λικῆς. τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὃ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος 
ἐσϑῆτα βασιλικὴν καϑίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημη- 

Ἐπ 58,5. 90 γόρει πρὸς αὐτούς" ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει" ϑεοῦ 
πμ ὅ,20. 99 φωνὴ καὶ οὐκ ἀνϑρώπου. παραχρῆμα δὲ ἑπά- 

ταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνὺ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν 
τὴν δόξαν τῷ ϑεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος 

6,7. 15 δῦ,11, 94 ἐξέψυξεν. Ὃ δὲ λόγος τοῦ ϑεοῦ ηὔξανεν καὶ 
ἐὀπληϑύνετο. 

1199. 19. 16,87. οὗ Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερου- 
σαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συνπαρα- 

λαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληϑέντα Μάρκον. ον 

16 ελεγ.: ἢ ειπαν 17 Τπ-- αὐτοῖς 29 91 Ἡ [ο] Ηροφὸ. [᾿ 
καϑισας : ΝΥ Ῥὶ και 34 ϑεου : δὲ κυριου 36 εξ ΚΣ ΕἸΣ 
ἢ γογί τὴν εις 1. πλ. διακ. Σ 

| 1δ ελεγ. 1 -- προς αὐτὴν" τυχον 16 εξανοιξαντες δε 
και ἰδοντες 17 ινα σιγωσν 19 αποκτανδηναι 90 οι δε 
ομοδυμαδον εξ αμφοτερων των πολεων παρῆσαν προς τον 
βασιλεα | τας χωρας αυτων εκ 99 καταλλαγεντος δε 
αυτου τοις Τυριοις ο 38 και καταβας απο του βηµατος 
γενομ. σχ. ετι ζων και ουτως εξεφ. 39ὅ εξ : απο 

ι 996 

δ᾿: 
τ 



Ἴραξεις Αποστολων 18--- 

-: Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκ- 
᾿ς χλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρνάβας 
καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ 

᾿ Κυρηναῖος, Μαναήν “τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου 
᾿ς σύντροφος καὶ Σαῦλος. «Δειτουργούντων δὲ αὐτῶν 

τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον" ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαὔῦλον 
εἰς τὸ ἔργον ὃ προσχέκλημιαι αὐτούς" τότε νηστεύ- 
σαντες καὶ προσευξάμενοι. καὶ ἐπιδέντες τὰς χεῖρας 
αὐτοῖς ἀπέλυσαν. 

: αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφδέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος κατῆλδον εἰς ὀδελευχκίαν, ἐκεῖδέν τε 

᾿ ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον, καὶ γενόμενοι. ἐν Σαλαμῖνι 
ο΄ χατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ ἐν ταῖς συνα- 
 γωγαῖς τῶν Ἰουδαίων" εἶχον δὲ καὶ Ιωάννην 
᾿ ὑπηρέτην. Διελϑόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι 
Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην 
᾿ Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαριησοῦς, ! ὃς ἦν σὺν τῷ ἂν- 
. δυπάτῳφ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος 
᾿ προσχαλεσάμεγος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἔπε ζήτησεν 
 ἀχοῦσαι τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ" ἀνϑίστατο δὲ αὐτοῖς 

᾿ς Ἠλύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεϑερμηνεύεται τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, ξητῶν διαστρέψαι. τὸν ἀνθύπατον 

ἀπὸ τῆς πίστεως. Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, 
σιλησδεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 
"εἶπεν, ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ὁᾳ- 
διουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχϑρὲ πάσης δικαιοσύνης, 
οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐϑείας: 

» 

δῷ 

.1 ΗΝ διδασκαλοι, 4 Ἡ Σελεύκειαν ὙΝ -λευκείαν δ ]ωαν- 
νην : Ἠϊο οἱ Η 6 1 Βαριῃσου 10 κυριου : δε ΡΥ του 

1οτε:ενοις | επικαλουμµενος ὃ προσευξ. : -- 
σαντες | -- απελυσαν 4 αυτοι : οὐ | κατηλὺδ, : κατα- 
βαντες δὲ | --τε δ δεου: κυριου | υσηρετουντα αυτοις 
6 και περιελδοντων δε αυτών | ονοµατι καλουμενον Βαριη- 
'σουαν 7 συνκαλεσαμενος | και εζήητήησεν 8 Πτοιμας | 
ἢ -Ἑ επειδη ἠδιστα ηκουεν αυτων 10 -- πασης | τας 
36 : -Κ ουσας 
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ἣν, Ἢ 

10, 

[] 
19 11ρτ. 

ϱ 9,16. 

Ὁ 14/98. 6,6. 
11 4,14; 659, 

4 

8. 508,8. 

ο 

10 Ηο8 14,10. 



9,8. 9,89. 

᾿ 

19.19.96: 16,88, 

16,91. 

151,32, Ἐκθ,1.6/ 
12,81.41; 
14,8. 

Ἐκ 10,85. 
Νι 14/84. 
Τὺ 1,81. 

17,1. 70514,9, 

σπα 9,16. 
1 81 8,20, 

1 9 8,ὅ ; 
10.91.94. 

Ῥα 89,21, 
18 4428. 

1 πι 16 1918; 
18,14. 

θαι ον, Πράξεις Αποστόλων Ὁ 
11 1 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ χυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς 

μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχοι καιροῦ. παραχρῆμα οι 
ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων 

19 ἐζήτει χειραγωγούς. τότε ἰδὼν ὃ ἀνϑύπατος. τὸ 
γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐχπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ 
τοῦ κυρίου. 

18 Ἀναχδέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον. 
ἦλϑον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας" Ἰωάννης δὲ 
ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσό- 

14 λυμα. Αὐτοὶ δὲ διελϑόντες ἀπὸ τῆς Πέργης " 
παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν ΙΠισιδίαν, καὶ ἑλ- 
ὡόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 

16 ἐκάϑισαν. μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ 
τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς. 

αὐτοὺς λέγοντες" “ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τις ἔστιν ὃν 

«- 

ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 
16 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν" 

ἄνδρες Ἰσραηλεῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Φεόν, 
17 ἀκούσατε. ὃ ϑεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο 

τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ πα- 
οοικίᾳ ἂν γῇ Αἰ δγετετουν καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ 

18 ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς, καὶ ὡς τεσσεραπονταετῇ 
19 χοόνον ἑτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ 

καὺελὼν ἔϑνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν κατεκληρονό- 
90 μησὲν τὴν γῆν αὐτῶν ! ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ 
υσεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν χριτὰς ἕως 

91 Σαμουὴλ προφήτου. κἀκεῖδεν ᾖἠτήσαντο βασιλέα, 
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, 
ἄνδρα ἐκ φυλῆς Μεγνιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα" 

89 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς 

11 δε: πΈτε | ἩἨ επεπεσεν ἽΕΙ ἐκπληττόμενος 
15 ΤΥ. ἐστὶν 17 ΤΠ Αιγυπτω 18 δε καί, ως | 
τεσσερακονταέτη | ἈΠ ετροφοφορήσεν 19 2-- και 

11 και ευδεως 19 επιστ. : ΤΥ εὔαυμασεν και: - τῷ 
ϑεω 185 --ως 19 αυτων : των αλλοφυλων 
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ελα Πραξεις ̓ Αποστολων 18,28-- 88, Ἢ 

ες βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπον μαρτυρήσας" εὗρον ᾿ Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν τ΄ µου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ ϑελήματά μου. τούτου 98 5 Αι 7,15. ο ὁ δεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν 1.53 ᾿ς τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν, προκηρύξαντος Ἰωάννου 94 τ, 5...  σπρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μδτα-  γοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. ὡς δὲ ἐπλήρου 95 0 1, ᾿ς Ἰωάγνης τὸν ὁρόμον, ἔλεγεν" τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε “ὃ εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ" ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμὲ Οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. Άνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ. καὶ οἱ ἐν 98 ν, 107,50, ὑμῖν «φοβούμενοι τὸν ὑεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς “ἢ σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. οἱ γὰρ κατοικοῦντες 97 54τ. 16,8. ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον 
ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς 

κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινώσκομένας κρίναντες 
᾿ ἐπλήρωσαν, καὶ μηδεμίαν αἰτίαν ϑανάτου εὑρόντες 98 μι 91,59.98. ἠτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεϑῆναι αὐτόν: ὡς δὲ 99 μι 91,09.60. -'.. ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καϑε- ο - 

ο) 

-...Λόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. ὃ 80 8,15. - δὲ δεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ γεκρῶν"' ὃς ὤφδη ἐπὶ 81 1, ᾿ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς 
 ] αλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινες νῦν εἰσιν μάρ- 
Ὄπυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς 89 98, 
 δὐαγγελιζόμεϑα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν 
γενομένην, ὅτι ταύτην ὃ ϑεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς 
᾿ φτέχγοις ἡμῶν ἀνάστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ 88 τν ο, 
Ε- ο 39 Ἡ [ανδρα] 38 ὟΝ σώτηρα, 95 Ιωαν.: Ἠ ΡΥ ὁ} ἈΤῪΥ Ε είναι, 98 ητήησαντο: Ὦ ητησαν τον 29 Ἡ γεγραμμ. περι αυτου 

9 

ὯΔ 

81 νυν: [ΗἩ]--͵Ὸ 89 ημων: δὴ αυτων {ί αὐτῶν ἡμῖν. (θίο ΥΝ) ο ἊἍ- 
ΐ 

98 0 δεος ουν απο τ. σπ. αυτου | Ίγειρε 26 τινα µε 97 τουτ αγν. : µη συνιεντες 1] γραφας | και κοιν. 96 ευρ. εν αυτω κοιναντες αυτον παρεδωκαν Πειλατω ινα εις αναιρεσιν 39 γεγραμμενα : -- εισιν Ώτουντο τον Πειλατον τουτον μεν σταυρῶσαι και ἔπιτυχοντες παλιν και | και εὔηκαν 80 ον 0 θεος ηγειρεν. 81 ουτος ὦ. τοις συναναβαινουσι αυτω α. τ. 1 εις 1. εφ ηµ. πλειονας 89 πάτερ. ημων | τον κύριον 1. Ἄριστον 88 ουτως γαρ 
ασ σας 599 



18,,4. 4, Πὸραξεις Αποστολῶν 

φαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ" υἱός μου εἶ σύ, 
15 66,8, 84 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν 

ἔχ νεχρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς δια- 
φϑοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια 

Ῥᾳ 16,10, 96 Δαυδὶδ' τὰ πιστά. διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει" οὐ 
τς 3.10. 86 δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφϑοράν. Δαυεὶδ 

9. μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ ϑεοῦ βουλῇ 
ἐχοιμήϑη καὶ προσετέϑη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ 

87 καὶ εἶδεν διαφϑορών" ὃν δὲ ὃ ϑεὸς ἤγειρεν, οὐχ 
Ὃ ο, 88 εἶδεν διαφὑδοράν. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες 

π 9,9; 1890, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν 
καταγγέλλεται, [καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνή- 

κ 10.4.89 Όητε ἐν νόμῳ Μωῦσέως δικαιωὺδῆναι, ὃν τούτῳ. 
Ἡν 15.40 πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. βλέπετε οὖν μὴ 

ἐπέλὑδῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις" 

41 ἴδετβ, οἱ καταφρονηταί, καὶ ϑαυιάσατε καὶ 
ἀφανίσῦνητε, 

ὅτι ἔργον ἑργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, 

ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐχδιηγῆται ὑαῖν. 

42 ᾿Πξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ 
σάβθατον λαληϑῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 

11,98. 48 λυδείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούϑησαν πολλοὶ 
τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ 
Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες πφοσλαλοῦντες 
αὐτοῖς ἔπειϑον αὐτοὺς προσμµένειν τῇ χάριτι τοῦ- 

44 ϑεοῦ. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσαι 

88 Π εν τω πρώτω (πρωτ. οἳ Ἡ' Ῥτο δευτ.) Φαλμω γεγο. 
ὅδ [και]: ΗΝ π΄ 49 πὶ -- παρεκαλουν ἐξ ἠξιουν ργο παρεκ. 
ἦι αυτων : (3) εκ της συναγωγῆς των Ιουδαιων οἱ παρεκαλ. : 
-Ἔ τα εὔνη ({ονί Αξιουντων) 44 δε: ὮΝ τε | Ὦ εχοµενω 

δ6 Ἡπ - αἰτῆσαι πὰρ εµοι καὶ δωσω σοι εὕνη την. 
κληρονομίαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα της 
γης 88 -- διοτι | και έτερως ὅ8 αµαοτ.: - και µετανοια 
ὃ9 Ἠπ -- παρα ὃθεω 41 -- εργον 26 | ἢῃ -- και εσιησαν 
49 µεταξυ : εξης 48 Ἠπ - εγενετο δὲ καὺ ολης της πολεως 
διελϑειν τον λογον του Όεου 44 πασα : ολη 
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Ὶ 8 

1]ραξεις Αποστολων 13,45. 14, 

τς ἢ πόλις συνήχϑη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 
ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσϑησων 48 5ο. 11,5. 
ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου Λαλου- 
μένοις βλασφημοῦντες. παρρησιασάμενοί τε ὃ 48 5,56. μι 10,0. 
Παῦλος καὶ ὃ Βαρνάβας εἴπαν: ὑμῖν ἦν ἀναγ... τ 
καῖον πρῶτον λαληϑῆναι τὸν λόγον τοῦ δεοῦ" 
ἐπειδὴ ἀπωϑεῖσϑε αὐτὸν καὶ οὐχ ἀξίους κρίνετε 
ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεϑα εἰς 
τὰ ἔϑνη. οὕτως γὰρ ἐντέταλται, ἡμῖν ὃ κύριος" 47 19 49,5. 

τέδεικά σε εἰς φῶς ἑὺδνῶν 
τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

ἀκούοντα δὲ τὰ ἔϑνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαξον τὸν 48 118. 1 8,50, 
λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι. ἦσαν τε- 
ταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον" διεφέρετο δὲ ὃ λόγος 49 
τοῦ κυρίου δι᾿ ὅλης τῆς χώρας. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι 60 
παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχή- 
μονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπή- 
γειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν, 
χαὶ ἐξέθαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. οἱ 51 158,6. μὲ 10,.4. 
δὲ ἐχτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ἠλδον εἰς Ἰκόνιον: οἵ τε μαϑηταὶ ἐπλη- 88 
οοῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 

Ἰγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελϑεῖν 4 
αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ 
λαλῆσαν οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ 
Ἱλλήνων πολὺ πλῆϑος. οἱ δὲ ἀπειδήσαντες Ἰου- 9 945. 
δαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς φυχὰς τῶν 

: 44 κυρ. : ΦΟῪΝ ϑεου 46 βλασφ. : Τ' ϱν αντιλεγοντες 
Ε΄ γαι 46 Ὦ επει ὃς ὟΝ επειδη ὃε 46 κυριου : 40 ὣεου 

49 ὃς: Τ' καὺ 51 Ίκονιον: ΗΥΝ,Π.Τ' δρ τε : ΏΤ δε 

αν 44 ακουσαι Παυλου πολυν (τε) Λογον ποιησαµενου περι 
ο τοῦ κυριου 45 το πληῦδος | τοις : - λογοις τοις | 
ο λεγομδνοις 46 - ανάαγκαιον 45 εδεξαντο δ0 ϑλιψιν 
᾿ς μεγάλην και διῶγμ. 61 κατηντησαν 14,1 αυτους: αυτον | 
ς οὕτῶς προς αυτους 9 οὐ δὲ αρχισυναγωγοι τῶν Ιουδαιων 
"και οι ἄἀρχοντὲς τῆς συναγωγης δπΉγαγον αυτοις διωγμον 

κατα τῶν δικαιῶν 

: 541 



Δ 5: 1 4, Πραξεις Αποστολων 

19,11, Ἡ δα. 8 ὀϑνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον 
διέτριφαν παρρησιαξόμενοι, ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ µαρ-. 
τυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι 
σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσδαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 

Ἶ 4 ἐσχίσϑη δὲ τὸ πλῆϑος τῆς πόλεως, καὶ οἳ- μὲν 
: ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀπο- 

Ἴθ, 3. 81. ὅ στόλοις. ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐϑνῶν τε καὶ 
Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβοίσαι. καὶ 

Μι 1955. 6 λυϑοβολῆσαι αὐτούς, συνιδόντες χατέφυγον εἰς τὰς 
ρα πόλεις τῆς Αυκαονίας -όστραν καὶ Δέρβην καὶ 

4 Τἢν περίχωρον" κἀκεῖ εὐαγγελιξόμενοι ἦσαν. Καί 
τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐχά- - 
ϑητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὃς οὐδέ- 

5,4. Μι 928. 9 ποτε περιεπάτησεν. οὗτος ἤκουσεν τοῦ Παύλου 
λαλοῦντος" ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει, 

10 πίστιν τοῦ σωψῆναι, ! εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ: ἀνά- 
στηὺι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρϑός. καὶ ἥλατο καὶ 

8,8, 11 περιεπάτει. οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος 
ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαογιστὶ λέγοντες" 
οἱ ϑεοὶ ὁμοιωϑέντες ἀνϑρώποις κατέβησαν πρὸς 

12 ἡμᾶς, ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ 
Παῦλον Ἡρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος 

18 τοῦ λόγου. ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ 
τῆς πόλεως, ταύρους χαὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς 
πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤϑελεν ϑύειν. 

14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, 
διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν 

8,5; 9,88. 

9 ἢπ μ΄ - ὁ δὲ κυριος εδωκεν [ταχυ] ειρηνην 8 μαρ- 
τυρ. : ΤΎΝ- επι | Τ' διδοντο 8 ΗῊἮΝ εν ἄυστρ. αδυνατος 
9 ΗΥ ηκουεν 10 ὙΝ μεγ. τή φωνη 14 αυτων : 48 εαυτων 

ὃ διατρίψαντες 4 ην δὲ εσχισµενον | αποστ. : -- 
χολλωµενοι δια τον λογον του δεούυ 6 Βῃ Ἢ ολην 7 ἔπ -- 
και εκινηδη ολον το πληδος επι τη διδαχη" ο δε Παυλος και 
Βαρναβας διετριβον εν Άυστροις δ -- εν Αυστροις 9ος 
ατ. αυτῶω: Όπαρχων εν φοβω, ατ. δὲ τω Παυλω 10 φωνη: Ὁ 
σου Λεγω εν τῶ ογοματι του κυρίου Ἰησου Χριστου | ορθος: Ὁ 

και περιπατει | ανηλατο 12 Διαν 18 οι τε ιερείς ο. ς 
ενεγκαντες ... ηδελον επιδυειν 14 αχουσας δε Β. κ. 1]. ; 
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᾿ Πραξεις Αποστολων 14 15- 06, 

 ὄχλον, κράζοντες ! καὶ λέγοντες" ἄνδρες, τί ταῦτα 15 πα 50µ1. 
ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαδεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄν- 

ο. δρωποι, εὐαγγελιξόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν 
᾿ ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ ϑεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν 
ο τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ 

 Λιϑάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, ων ἊΨ 

τῶν μαϑητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλϑεν εἰς τὴν 
σσόλιν. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆχϑεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ 

ο γομίζοντες αὐτὸν τεϑνηχκέναι. κυκλωσάντων δὲ 90 

ῬΒβ 140,6, 
18 87,160. 
ὅτ 82,17. 
10,20, 426 ὅ,17. 

“πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς' ὃς ἐν ταῖς σταρῳχημέναις 16 17,80. 
᾿ς γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔϑνη πορεύεσθαι ταῖς 
᾿ς ὁδοῖς αὐτῶν" καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν 17 δε 141,8. 
ο "ἀγαδουργῶν, οὐρανόδεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ ἢ 
᾿ς χαιροὺς χαρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ 
Ἔ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. καὶ ταῦτα Λέ- 18 
Ε.- γοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ ; 
Ὁ ϑύευν αὐτοῖς. Ἐπήῆλϑαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ 19 9 Κ 1126. 

Ἰχονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ Ὁ Ἐν 

εἰς Δέρβην. εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην 91 Μι 38,19. 
καὶ μαϑητεύσαντες ἱχανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 

᾿ς Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀντιόχειαν, ἔπι- 99 11,58. 1 ΤῊ 8,8. 

ς 
᾿: 

Ξ στηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαϑητῶν, παρακαλοῦν- 
᾿ τες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν ϑλίψεων 

δεῖ ἡμᾶς εἰσελϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 

 βυτέρους, προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέϑεντο 
' αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. καὶ 94 
᾿ διελϑόντες τὴν Πισιδίαν ἦχϑον εἰς τὴν Παμφυλίαν, ΓΝ 

23 17 Τ' αὐτον ΥΝ εαυτον 391 ΤΥ ευαγγελιζοµενοι 1. 
εις 89 : [Η]-- 93 Τ' (ποη ΤΊ) ενμενειν 94 Ἡ ηλϑαν 
"96 ὯΤ' εις την Περγην ὟΝ εις Περγην 

αι, 

ας ο 

 χαὶ Λλαλήσαντες ἐν ΠΠέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν 956 

᾿χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐχκλησίαν πρεσ- 98 18,8. 



΄ μνς 3 ΤΕ ον ος εν ἀκ τς στ νι 

14/96---10,5. Πραξεις Αποστολων ᾿ 

18,..5, 26 εἰς Ἀτταλίαν, κἀκεῖϑεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, 
ὅϑεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ εἰς 

1 Κ 16,9, 27 τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. Παραγεγνόμενοι δὲ χαὶ 
ἐν συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίη- ὁ 

σεν ὁ ϑεὸς μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔϑνεσιν 
28 ϑύραν πίστεως. διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον 

σὺν τοῖς μαϑηταῖς. 

αὖ5.1Ὁ Καί τινες κατελϑόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδί- 
δασχον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ἐὰν μὴ περιτμηϑῆτε 

190. 491. 2 τῷ ἔϑει τῷ Μωῦσέως, οὐ δύνασϑε σωϑῆναι. γεγο- 
μένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ 
Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν 
ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους 
ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους 

8 εἰς Ἱερουσαλὴμ, περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. Οἱ 
μὲν οὖν προπεμφδέντες ὑπὸ τῆς ἐχκλησίας διήρ- 
χοντο τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμαρίαν ἐκδιηγού- 
μενον τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐδνῶν, καὶ ἐποίουν 

15. 4 χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. σταραγεγό- 
µενοι δὲ εἰς Ἱερουσαλὴμν παρεδέχϑησαν ὑπὸ τῆς 
ἐχκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυ- 
τέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὃ δεὸς ἐποίησεν μετ᾽ 

ὅ αὐτῶν. Ἡξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέ- 
σέως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι 
δεῖ περιτέµνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν 
γόμον Μωῦσέως. 

96 Ἡ, Αττάλειαν 16.9 εταξαν ... εξ αυτων : ἨΣ ελεγεν 
γὰρ ο Παυλος μενεῖν ουτως καθως επιστευσαν διισχυριζο- 
µενος" οι δε εληλυδοτες απο Περουσαλημ. παρηγγειλαν αυτοις 
τω Παυλω και Βαρναβα και τισιν αλλοις αναβαινειν 8 Ἡ, Σα- 
µάρειαν ΎΝ- µαρείαν 4 ἩΥΝ Περοσολυμα | υπο: ΗΥ͂ απο 

26 Βπ -|- ευαγγελιζοµενοι αυτους 97 Ψεος εποιησ. (αυτοις) 
μετα των ψυχῶν αυτων 15,1 Ιουδαιας : -- των πεπιστευκο-- τῶν ασο της αιρεσεως των φαρισαιων  περιτμηϑητε και 
τω εὔει Μωσεως περιπατητε 3 Βαρν. συν αυτοις | Περους. : -Ἐ 
οπως κριδωσιν επ αυτοις ὅ οἱ δε παραγγείλαντες αυτοις 
αναβαινειν προς τους πρεσβυτερους. εξανεστ. λέγοντες τωες 
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Ξ Ὁ | ἘΠ Ο]Π]Ιραξεις Αποστολων 15,6---16, 

Συνήχϑησαν. δὲ οἱ ἀπόστολοι. καὶ οἱ πρεσ- 6 
᾿ς βύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. Πολλῆς Τ τόμ; 11μ. 
ο δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς 

αὐτούς" ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασϑε ὅτι ἀφ᾽ 
ον ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ ϑεὸς διὰ 
᾿ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔϑνη τὸν λόγον 
" τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. χαὶ ὃ καρδιο- 8 
᾿ς γνώστης ϑεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα 
᾿ς τὸ ἅγιον καϑὼς καὶ ἡμῖν, καὶ οὐδὲν διέκρινεν 9 10,84. 
μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καδαρίσας 
᾿ τὰς καρδίας αὐτῶν, νῦν οὖν τί πειράδετε τὸν 10 α 8,0; 5,.. 
᾿ς δεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν µαδη- ΟΝ 

τῶν, ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύ- 
''.."σαμεν βαστάσαι; ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου 11 ἃ 5,16. 
᾿ς Ἰησοῦ πιστεύομεν σωὺῆναι καϑ' ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. ο τν 
᾿ς Ἠσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆδος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα 19 
καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ ϑεὸς 
σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔϑνεσιν δι αὐτῶν. 
᾿ς Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίδη Ἰάκωβος 18 31,18. α 5,0. 
᾿ς λέγων: ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. Συμεὼν 14 ο 

ἐξηγήσατο καδὼς πρῶτον ὁ δεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν μὲν 
ἐξ ἐϑνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι. αὐτοῦ. καὶ τούτῳ 16 Δια 9,11.15, 

᾿ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καϑὼς γέ- 
᾿ς γραπται" 

ἷν 
ας 
ὌΝ 

Ξ 

τ 
κά 3 αν ΄ 

Ὁ ο΄ μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω 16 ὅν 13115. 
Ἢ καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ τὴν 
δ΄“ πεπτωκυῖαν, 
Ε΄ καὶ τὰ. κατεστραμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω 
ν καὶ ἀνορδώσω αὐτήν, 

᾿᾿ 6δε: ΗΝ τὸ 9 ἢ ουδεν 

ἶ 7 ανεστησεν εν πνευµατι Πετρος καὶ 8 δους επ αυτους 
πι 11 Ίησου Χρισιου : 13 συνκατατιδεµενων δὲ των πρεσβυ- 
ΠΝ τερων τοῖς ὑπὸ του Πετρου ειφημενοις δσιγησεν 18 αναστας 
'. 1αχ. ειπεν 16 ουτως 16 ἐπιστρέψω | κατεσκαμµενα 
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15,1 7339 8.  [ραξεις Αποστολων 

17 

18 45,51. 18 

19 

σὰ 9,4. 20 
Τν 8,7; δ,5; 

17,10- 16. 

18,16. 91 

22 

29 

1. 24 

26 

20 

ον Μα ο μα ο ες ον ΑΡΑ ὌΠ α 

ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀν- 
ὑρώπων τὸν κύριον, τ 

καὶ πάντα τὰ ἔϑνη ἐφ οὓς ἐπικέκλήηται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς, 

λέγει κύριος ποιῶν ταῖτα ἱ γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος. 
διὸ ἐγὼ κοίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν ϑεόν, ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς 
τοῦ ἀπέχεσδαι τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων. 
καὶ τῆς πορνείας καὶ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 
Μωῦσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς 
χηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ 
σἂν σάββατον ἀναγυνωσκόμενος. Τότε ἔδοξε 
τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ 
ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι 
εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, Ἰούδαν 
τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν, ἄνδρας 
ἡγουμένους ὃν τοῖς ἀδελφοῖς, γράψαντες διὰ χειρὸς 
αὐτῶν: Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ 
τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν 
ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἑδνῶν χαίρευν. ἘἨπειδὴ ἠκού- 
σαμδν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελϑόντες ἐτάραξαν 
ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, : 
οἷς οὐ διεστειλάμεϑα, ! ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις 
ὁμοϑυμαδόν, ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς 
ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ 
Παύλῳ, ἀνϑρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς 
αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

18 γνῶστα απ αιώνος. : Ἡ" -| “γνωστον απ αι. [εστιν] τω. 
κυριω το εργον αυτου. | {έ 'γνωστα απ αι. εστιν τῷ ϑεω 
[παντα] τα εργα αυτου. 9ο Τ πν.: Ῥυτου | ἔπ Ἠῖ -- και 
οσα αν µη ὅδελωσιω αὐτοῖς γινεσθαι ετεροις µη ποιειν 
98 αδελφοι: ΥΝ ΡΥ και οὐ 384 ΗΥΓ-- εξελδοντες 9ὅ ΑΤΥΥ 
εχλεξαµενους 

90 .-- και πνικτου (ἱ 99 -- και πνικτων) 8 γο. - 
ἐπιστολην ὃ. χ. α. περιεχουσαν ταδε | πρεσβ.: Ἢ και οι οἱ 
-- αδελφ. 94 εξεταραξαν 3ὅ ἡμῶν : υμων 36 τὴν 
φυχην οὖν 

946 ος ἃ 



«τν 

Πραξεις Αποστολων 15,27. 89. 

᾿ Χριστοῦ. ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, 27 
ος καὶ αὐτοὺς διὰ Λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 

ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν 98 με 98... 
πλέον ἐπιτίθεσδαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν 
ἐπάναγκες, ἀπέχεσδαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος 99 

 χαὶ σνικτῶν καὶ πορνείας" ἐξ ὧν ὁιατηροῦντες 
ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσϑε. 

Οἱ μὲν οὖν ἀπολυϑέντες κατῆλϑον εἰς Ἀντιό- 80 
χειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆδος ἐπέδωκαν τὴν 
ἐπιστολήν. ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρα- 81 
κλήσει. Ἰούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ πσοο- 59 11,57; 18,1. 
"φῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς 
ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν" ποιήσαντες δὲ χρόνον 88 

 ἀπελύϑησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς 
τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. Πᾳαῦλος δὲ καὶ 85 

 Βαργάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ, διδάσκοντες 
καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν 
λόγον τοῦ κυρίου. 
ὃς 

καν 

ιτ 

ἅν 

ΚΣ 

᾿ 

Ὕ 

ἡ. Ὁ» 

5» 

μα. 

κ 
9 

δν 

νο 

ΠΡ “Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν 96 1 τὰ 8,5. 
Παῦλος" ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεϑα τοὺς 
ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς χατηγγείλαµεν 
τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. Βαρνάβας 87 15,.5.56. 
δὲ ἐβούλετο συνπαραλαβεῖν καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν 
΄ καλούμενον Μάρκον" Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀπο- 981.113, 
στάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελ- Κο 9. 
'δόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συνπαραλαμβάνειν 
"τοῦτον, ἐγένετο δὲ παροξυσµός, ὥστε ἀποχωρι- 99 

᾿ς 39 πορνειας : Ἡ]-, και οσα µη ὄελετε εαυτοις γινεσθαι 
“ἑτερω µη ποιειτε |. πραξετε : ἈΠΕ -[ φερόμενοι εν τω αγιω 
“πνευματι | 88 Απ δ᾿. (84) - εδοξεν δε τω Σιλα Επιµειναι 
΄αυτους (οἱ αυτου) [, µονος δε Ιουδας επορευθη]. |- 

ον: 96 Άη -- εις παντα πειρασµμον δ0 απολ. : -|-- εν ολιαις 
"ημεραις 89 οντες : -᾿- πλήρεις πνευµατος αγιου | -- πολλου 
ὅδ Ἴξιου : ουκ εβουλετο λεγων | -- αυτοις | εργον : -Ε εις 
ο επεμφὺησαν | τουτον μὴ ειναι συν αυτοις 

ο. ο τὺ 
8 ᾿ Ω 

“κ ΄ 

ο στ ΠῚ 



17,14: 19,99 
ο π 16 ἜΣ 

δι 5,19--99, 

6,5, 

1505-99, 

18,98. 

1ὅ,40--16,9, Πραξεις Αποστολων 

σϑῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν 
παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐχπλεῦσαι εἰς Κύπρον. 

40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλϑεν, παρα- 
δοϑεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν" 

41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων 
Τρθτὰς ἐκκλησίας. Κατήντησεν δὲ [καὶ] εἰς Δέρβην 

καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μωϑητής τις ἦν ἐχεῖ 
ὀνόματι Τιμόϑεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς 

2 πατρὸς δὲ Ἕλληνος, ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν 
8 “ύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν. τοῦτον ἠϑέλησεν 

ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελϑεῖν, καὶ λαβὼν περιέ- 
τεµμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν 
τοῖς τόποις ἐχείνοις" ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι 

4 Ἕλλην ὁ πατὴρ. αὐτοῦ ὑπῆρχεν. Ὡς δὲ διδπο- 
ρεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν 
τὰ δόγματα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
καὶ πρεσβυτέρων τῶν ὃν Ἱεροσολύμοις. Αἱ 
μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ 
ἑπερίσσευον τῷ ἀριδμῷ καὺ᾽ ἡμέραν. | 

Διῆλδον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, 
κωλυδέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι 

τ τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ' ἐλδόντες δὲ κατὰ τὴν 
Μυσίαν ἐπείραζον. εἰς τὴν Βιδυνίαν πορευθῆναι, 

8 καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ: παρελ- 
Ψόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τοφάδα. 

σι 

σο 

"9 καὶ ὅραμα διὰ νυχτὸς τῷ Παύλῳ ὥφϑη, ἀνὴρ 
Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ 

40 αδελφων": Η, Τ' (μοὴ Τ1). 41 Κιλικίαν : Η ϱν [την] 
16,1 [και] : ΗὟ -τὶ ὃ Τ τὸν πατερα αυτ. οτι Η. 

89 τοτε Βαρναβας συμπαραλαβὼν τ. ΛΙ. επλευσεν 41 Βπ τς 
παραδιδοὺς τας εντολας των πρεσβυτερων 16,1 ιελδων 
δε τα εὔνη ταυτα κατηντησεν 4 Διερχομενοι δε τ. π. 
ἐκηφυσσον και παρεδ. αὖτοις μετα πασης παρφήσιας τον 
κυριον ήσουν Χριστὸν αμα παραδιδοντες και τας εντολας 
(των) αποστ. ὃ --- τὴ πιστει 6 μηδενι λαλ. τ. λ. του 
Ψεου 7 ηϑελαν ὃ διελδοντες | κατήηντησαν 9 εν ορα- 
ματι 1 σεν ανηρ | -- ἣν καὶ 90; κατα προσωπου αυτου 
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ο΄ δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐϑέως ἐζητήσαμεν ἐξελϑεῖν 
εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσχέκληται 
ἡμᾶς ὁ δεὸς εὐαγγελίσασῦαι αὐτούς. 

Ἀναχδέντες οὖν ἀπὸ Τρῳάδος εὐδθυδρομήσαμεν 
εἰς Σαμοϑράχην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν πόλιν, 
 ακάκεῖῦθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς 
μερίδος Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Ἦμεν δὲ 
ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 

τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλϑομεν ἔξω τῆς 
πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν 

᾿ εἶναι, καὶ καδίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελὑούσαις 
ἐδ γυναιξίν. καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυοό- 
᾿ πῶλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν δεόν, 
ἤκουεν, ἧς ὃ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν 
᾿ προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου. ὡς δὲ 
 ἐβαπτίσϑη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέ- 
᾿ γουσα" εἰ κεκρίκατέ µε πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, 
᾿ εἰσελϑόντες εἰς τὸν οἶκόν µου μένετε" καὶ παρε- 
 βιάσατο ἡμᾶς. γένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν 
᾿ εἰς τὴν προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα 
.σύδωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν 
5 παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. αὕτη 

11 
α 

μή 
ο 
κ. 
δ." 

τ 

ΐ 
Ἢ 

 χαταχολουϑοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔχραζεν Λέ- 
γουσα" οὗτοι οἱ ἄνϑοωποι δοῦλοι τοῦ ἡὕἕεοῦ τοῦ 
ἡ ψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν 
σωτηρίας. . τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. 

Ξ 

: 
᾿ 
Ἶ 

΄ 

; 10 Ἡ συνβιβαζοντες 11 οὐυν : ΤῪΝ δε 19 Ὠἳ πρώτης 
[της] µεριδος [ὁ Πιεοίδος] | ΠΡ ΥΓ της Μακεδ. 17 Η [τω] 
Παυλω 

10 διεγερϑεις ουν διηγήσατο το οραµα ἡμῖν και ενοήσαµεν 
οτι | ὕεος : κυριος | αυτ, : τους εν τη Μακεδονια 11 τη 

δὲ ἐπαύριον αχὔεντες απο | και τὴ επ. ημερα ε, Νεαπολιν 
"14 πρωτη : κεφαλὴ | -- µεοιδος 18 εδοκει προσευχὴ 
ειναι 14 ὕΨεον : κυριον 15 και : -- πας | κυριω: ϑεω 
16 αυτης : δια τουτου 17 -- ανὔδοωποι | ευαγγελιζονται 

949 

ο ταν Πραξεις Αποστολων 16/10---18, 

λέγων" διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήϑησον ἡμῖν. ὡς 10 

11 

12 

19 

14 0 6,44.. 

16 

16 19,94. 

17 Με 194.44, 

18 19,18, 
Μο 16,17. 



-- ο οὐδεν ος κο νος τετ Ὁ 

16.9--98, ]ραξεις Αποστολων 

διαπονηδεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύ- 
ματι εἶπεν" παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐξελθδεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς" καὶ ἐξῆλϑεν αὐτῇ 

19.τῇ ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλδεν 
ο΄ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν. 

Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν 
17,0, 161811. 90 ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ προοσαγαγόντες αὐτοὺς 

τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν: οὗτοι οἱ ἄνϑρωποι ἑἐκ- 
ταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, Ἰουδαῖοι, ὑπάρχοντες, 

21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔϑη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν σαρα- 
ο ος 22 θέχεσῦαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν. καὶ συν- 
1 5,5, ἐπέστη ὁ ὄχλος κατ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ - 

περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίδειν, 
28 πολλάς τε ἐπιδέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς ἃ 

φυλακήν, παραγγξίλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς 
24 τηρεῖν αὐτούς" ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς 
2ὅ πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ ἢ 

τὸ μεσονύχτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι 
ὕμνουν τὸν ϑεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι" 

26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευϑῆγαι 
τὰ ϑεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου" ἠνεῴχϑησαν δὲ 
σαραχρῆμα αἱ ϑύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ 

21 ἀνέϑη. ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὃ δεσμοφύλαξ καὶ - 
ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς ϑύρας τῆς φυλακῆς, σπασά- - 
µενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, 

28 γομέζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. ἐφώγησεν 
δὲ φωνῇ μεγάλῃ Παῦλος λέγων" μηδὲν σράξῃς 

19 Ὦ Καιίιδοντες οι 88 τε: ΔΕ δε 36 Τ' ηνοιχϑησαν | 
Ἡ [παραχρηµμα] 37 Τ-ἰ τὴν 396 ΗὟ Παυλος µεγ. φωνὴ 

18 επιστρεφας δε ο Π. τω πνευματι και διαπονηδεις | 
ινα εξελδης | ευδεως εξηλδεν 19 ως δὲ ειδαν οι κυο. 
της παιδισκης | εξ. η ελπ. : απεστερησδαι Ι αυτων : - ης 
έιχαν δι αυτης 91 ημας παραδεξασθαι ουτε |. υπαρχουσω) 
2 Και πολυς οχλος συνεπεστησαν κ. α. χραζοντες 38 τη-. 
ρεισδαι 94 ος 1:0 ὃδ | αυτων ησφαλισαντο εν τω ἕξυλω 
96 κ. δε µεσον της νυκτος ο. Π. 96 ανελυδη 

960 

ἔα τως λος ωκάς ος οἱ 



“τ Πράξεις Αποστολων 1609-39, 

' σεαυτῷ χακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνδάδε. αἰτήσας 99 
δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος 

“αὐτοὺς ἔξω ἔφη" κύριοι, τί µε δεῖ ποιεῖν ἵνα 
 σωθϑῶ; οἱ δὲ εἶπαν" πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον 81 
Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὃ οἶκός σου. καὶ 89 
ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν 
; τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν 88 

- 
5 

 ὀχείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, 
καὶ ἐβαπτίσδη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ ἅπαντες παρα- 
χοῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρ- 84 
-' ἐϑηχεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ 
Ξ 

ον 

δ 

2 

Ἢ πεπιστευκὼς τῷ ϑεῷ. Ἡμέρας δὲ γενομένης 85 
-..ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες" 
ἀπόλυσον τοὺς ἀνϑοώπους ἐκείνους. ἀπήγγειλεν 86 
δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον, 
εὖτε, ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυϑῆτε. νῦν 
οὖν ἐξελϑόντες πορεύεσϑε ἐν εἰρήνῃ. ὃ δὲ Παῦλος 87 55,50. 

᾿ς ἔφη πρὸς αὐτούς" δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατα- 
᾿ χρίτους, ἀνδρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν 
εἰς φυλαχήν" καὶ νῦν λάϑρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; 
“οὗ γάρ, ἀλλὰ ἐλϑόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 

ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ 88 
τ 

“ῥήματα ταῦτα. ἐφοβήϑησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι 

καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελϑεῖν ἀπὸ τῆς σόλεως. 

ον ο. η, τω Σίλα 80 εξω: Ὦ) -- τους Λοιπους ασφαλισα- 
. δ9 ΚΝ ελαλησεν [9] | κυριου : 4ΕΥΝΥ Όεου δὲ Λο- 

: ΤΎΝ- τουτους 870 εβαλον . 88 ὃδε 10 : Π' τε 

ο 29 υπαρχὼν | προσεπ. προς τους ποδας 80 σοοηγαγεν 
“84 ηγαλλιατο συν τω οικὠ αυτου πιστ. επι τον ὃεον 88 ημ. 
6 γεν. συνηΛδον οι στρατηγοι επι το αυτο εις την αγοραν 

και αναμνησδεντες τον σεισµον τον γεγονοτα εφοβηὑησαν 
παν απεστ. | εκειν. : -- ους εχδες παρελαβες 96 και 
-εισελύων ο δεσμοφ. ανηγγειλεν 1 -- εν ειρηνη 87 αναιτιους 
δειραντες. ὅδ ταῦτα : -- τα ρηϑεντα προς τους στρατη- 
Ἴγους: οι δε ακ. ο. Ρ. ε. εφ. ὅθ και παραγενοµενοι μετα 
φιλων πολλῶν εις την φυλακὴν παρε. αυτους εξεΛλδειν 

: « ᾿ 
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 φροσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ 2ίλᾳ, καὶ προαγαγὼν 8091. - 

Ῥωμαῖοί εἰσιν, καὶ ἐλδόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, 89 μι 8,δι. 



16μ0--17.. Πραξεις Αποστολων Ἢ 

40 ἐξελϑόντες δὲ ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς 
τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελ- 
φοὺς καὶ ἐξῆλδαν. ἜΣ 

«νο. δΔιοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολ- 
λωνίαν ἦλϑον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συνα- 

5 γωγὴ τῶν Ἰουδαίων. κατὰ δὲ τὸ εἰωϑὸς τῷ Παύλῳ. 
εἰσῆλϑεν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διε- 

Ἡ τν φστ 8 λέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, διανοίγων καὶ 
παρατυϑέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παϑεῖν καὶ 
ἀναστῆναι ἐκ νεχρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν [Ὁ] 

4 Χριστός, [ὁ] Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. καί 
τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσϑησαν καὶ σροσεχληρώϑησαν β 
τῷ Παύλφ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων 
πλῆδος πολύ, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ἡ 

ὅ Ζηλώσαντες δὲ "οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι 
τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλο- 
σοιήσαντες ἐϑορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες 
τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιάσονος ἐξήτουν αὐτοὺς ποοαγαγεῖν εἰς 

16,50, 6 τὸν δῆμον" μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα 
καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες 
ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ 

δον 7 ἐνδάδε πάρεισιν, ! οὺς ὑποδέδεχται Ἰάσων" καὶ 
οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος 
σράσσουσιν, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν. ὁ 

8 ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας 

17.8 [οἱ 10. 0. ρον --ατ. | 6 χοισός, Π' Χριστὸς 
ὟΝ Χριστὸς, | ΤΥ ον 4 Ἡ κ. [τω] Σ. ὅ τινας ανδρ. πον, 

ἔωτοντες” ηγνοησαμεν τα καϑ ὑμᾶς οτι εστε ανδρες δικαιοι καὶ εξαγαγ. παρεκαλεσαν αυτους Ίεγοντες" εκ τῆς πολεὼς ταυτης εξελδατε, µη ποτε παλιν συνστραφωσιν ἡμιν επικοα- 
ζοντες καὺδ ὑμῶν 

40 απο : εκ | ηλδον | ιὃ. τους αδελφ. διηγησαντο οσα ἑπούησεν κυριος αυτοις παρακαλεσαντες αυτους 17,1 Και κχατηλδον εις Απολλώνιδα κακειθεν εις 3 ο Παυλος | απο : εκ 4 τω Ἀιλαια τη διδαχὴ πολλοι των σεᾷ. | και γυναικες 6 οι δε απειδουντες Ιουδαιοι συνστρεψαντες τιν. α. τ. αγ. πον. εϑοουβουσαν 6 βοωντες και λεγοντες | οὗτοι : -- εἰσιν 8 τους πολιτ. κ. τ. 0χΛ. 
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ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. τινὲς δὲ 18ικ αμ. 
᾿ καὶ τῶν ἘἨπικουρίων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων 
Α ολ 

ος ἆπ [το] : »πΤ' 18 Ἡ Στωικων 

δὲ : τ σα Πράξεις Αποστολων | 17,9--- 18, 

ἀκούοντας ταῦτα, καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ 9 
τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς. 

ο Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐϑέως διὰ γυχτὸς ἐξέπεμψαν τόν 10 
τὲ Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν, οἵτινες 

᾿ σταραγεγνόμεγνοι εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων 
ἀσήεσαν" οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν 11 5,89, 
Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον. μετὰ 
πάσης προϑυμίας, [τὸ] καϑ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες 
τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. πολλοὶ μὲν 19 
οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἠλληνίδων 

- γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 
Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι, 18 1 τι 5,14. 
ὅτι καὶ ὃν τῇ [εροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου 
ὁ λόγος τοῦ Φεοῦ, ἦλϑον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ 
"ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. εὐθέως δὲ τότε τὸν 14 16,1. 
Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσϑαι ἕως 

ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν" ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σίλας καὶ 
ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ. οἱ δὲ καδιστάνοντες τὸν Παῦλον 16 
ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς 
τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόδεον ἵνα ὡς τάχιστα 

ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. : 
Ἢν δὲ ταῖς ᾿Αϑήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ 16 

Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 
Ε Οεωροῦντος πατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. διε- 17 
᾿Λέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις 
καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ὃν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν 

11 εχει | Βπ -- καδως Παυλος απαγγελλει 12 πολλοι: 
τινες | επιστ. : -ἰ τινες δε ἠπιστησαν | Ελλήνων 18 οτι 
λογος ϑεου κατηγ. εις Βερ. και επιστευσαν και ηλὺ. εις 
“αυτην | ἢπ - ου διελιµπανον 14 τον μὲν ουν Π. οι αὃ. 
.εξαπεστ. απελδειν επι 1δ και λαβ. : παρηλὺεν δε την 
 θεσσαλιαν" εκωλυδη γαρ εις αυτους κηρυξαν τον λογον" λαβ. 
δε | εντ. παρα Παυλου | οπως εν ταχει 16 εκδ. αυτου | 
3 Φεωρουντι 17 παρατυχοντας 
σα. 908 98 



σεν κι ον προ ἢ ἔπος Ἂν ΤῸΝ ἀν δ ᾿ 
ο ρον 

1μ9-.8.  Ίραξεις Αποστολων 

συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον" τί ἂν δέλοι 

19 καὶ τὴν ἀνάστασιν εὈηγγελίξετο. ἐπιλαβόμενοί τε 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤγαγον, λέγοντες Ὁ 
δυνάμεϑα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ 

20 λαλουμένη διδαχή; δενίξοντα γάρ τινα εἰσφέρεις ᾿ 
εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν: βουλόμεϑα οὖν γνῶναι τίνα 

1 Ψέλει ταῦτα εἶναι. ᾿Αϑηναῖοι δὲ πάντες καὶ οὗ 
ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ 

29 λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον. Σταϑεὶς δὲ 
Παῦλος ἓν μέσῳ τοῦ Ἀρείου πάγου ἔφη" ἄνδρες 
Ἀδηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιµονεστέρους 

38 ὑμᾶς Ψεωρῶ. διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναδεωρῶν. - 
τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπε- 
γέγραπτο. ΑΓΝΩΣΤΩΟ ΘΠΟ. ὃ οὖν ἀγνοοῦντες 

15 45,6, 24 δὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. ὃ ϑεὺς Μι 11.25. ω ΄ 3 , . ’ Ἂχ 9 9 - 7,48. 0 ποιησας τὸν χοσµμον καὶ πάντα τὰ δ᾽ αυτῷ, 
οὗτος. οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ως 

ἘΒ 6012, 36 χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν 
ἀνϑρωπίνων ϑεραπεύεται σροσδεόμενός τινος, 
αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα" 

Ῥι 85,8, 26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔϑγος ἀνϑρώπων κατοικεῖν, 
ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὀρίσας προστεταγ- - 
μένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροϑεσίας τῆς κατοικίας 

Ἰς 66,9. 27 αὐτῶν, | ζητεῖν τὸν ϑεόν, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν 
ες αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς Ἐν 1618. 98 ἑχάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν ὕν 98,98, 

19 τὸ : ΗΥ δε | Τ' Άριον | Ἡ [η] ντο 9 Ἑ Αριου 

18 -- οτι... ευηγ}. 19 µετα δε ημερας τινας επιλαβ. αυτ. ηγαγον επι (τον) Αριον παγον πυνδανομενοι και Λεγ. | καταγγελλομενη 90 φερεις ϱηµατα [τὸ αν δελοι 31 επιδηµ. εις αυτους 28 διῖστορων | Ὧν γεγοαµµενον β8ὅ οτι ουτος ο ὃους 46 ενος αιµατος | προτεταγµενους | κατα ο0ο- ϑεσιαν 37 μαλισταὰ ζητεῖν το δειον εστιν | αυτο | µακραν. ον αφ ενος εκαστου ἡμῶν ἳ 
864 

" 

ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ: ξένων δαι-, 
μονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι" ὅτι τὸν Ἰησοῦν ᾿ 
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ον 



Εν ..” 

σας Πραξεις Αποστολων : 1799-1814. 

καὶ χιγούμεϑα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καν 
ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν" 
ος τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
"γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ ϑεοῦ οὐκ ὀφείλομεν 99 ἀκ 1,57. 
 φομίζειν, χουσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ Λίδῳ, χαράγματι με. 19,5, 

᾿ς τέχνης καὶ ἐνδυμήσεως ἀνδρώπου, τὸ δεῖον εἶναι 
᾿ς ὅμοιον. τοὺς μὲν οὖν χοόνους τῆς ἀγνοίας ὕσερ- 30 98. 14,16. 
ς ιδὼν ὁ ϑεὸς τὰ νῦν ἀπαγγέλλει τοῖς ἀνϑρώποις “ἡ 
᾿ στάντας πανταχοῦ μετανοεῖν, καθότι ἔστησεν ἡμέραν 81 Ρε 9,0; 0018: 
ο ἐν ἡ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνη, τομ, πὶ 1014. 
, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀνα- 
᾿ς στήσας αὐτὸν ἓκ νεχρῶν. ἀκούσαντες δὲ ἀνά- 89 

στάσιν γεχρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν" 
ὃ . ἀκουσόμεϑά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν. οὕτως 88 
' ὁ Παῦλος ἐξῆλδεν ἐκ μέσου αὐτῶν. τινὲς δὲ 84 

ἄνδρες κολληδέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ 
᾿ς Διονύσιος ὃ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις 
᾿ς καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

᾿ Μετὰ ταῦτα χωρισϑεὶς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ᾖλδεν]3 
᾿ς εἰς Κόρινϑον. καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι 5 Ἡ 16/3, 

Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυ- 
-. Φότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα 
' αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσῦαι 
πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσ- 
ἥλϑεν αὐτοῖς, καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν 8. 50,34. 1 Κ 45. 
σταρ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἠργάζοντο": ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ 
τῇ τέχνῃ. διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ 4 

ας 

ο 26 Ἡ ἡμᾶς 29 ΤΊ (66ος. ποσοιγ) χρυσιω 80 Β παρ- 
αγγελλει 84 Ἡ [0] | ΤῪΝ Αρδοπαγειτης 18,2 Τ' τετα- 
χεναι ὃ ΠΒ, ηργαζετο | 

'δ0 της αγν. ταυτης παριδων 81 ἡμερῶν κοιναι | δικ. 
ανδρι Ιήσου | παρεσχειν 84 εκολληδησαν | ο : τις | 

χα... Δαμ. ἱ ευσχηκων 18,, Αναχωρήσας δὲ απο 
3 Ῥωμης : -Ἐ οἱ κεκατωκησαν εις την Αχαιαν | αὐτῶ ο 

Ίαυλος ὃ -- ειναι | προς αυτους | -- ησαν ... τεχνη 
εισπορευοµενος δε εις την συναγωγὴν κατα απ. σ. διελεγετο 
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οὴ με ὁδϑι αν ἕ ᾿ς 

18/6 14. Πραξεις Αποστολων 
ασ. 

πᾶν σάββατον, ἔπειδέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, 
ΙΤ. 6 Ὡς δὲ κατῆλδον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας 

καὶ ὁ Τιμόϑεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Παῦλος, 
διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χοιστὸν 

18,51. 9056. 6 Ἰησοῦν. ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφη- 
μούντων ἐχτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς 
αὐτούς" τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" 
καϑαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔϑνη πορεύ- 

7 σοµαι. καὶ μεταβὰς ἐκεῖϑεν ἤλϑεν εἰς οἰκίαν 
τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τὸν ϑεόν, 

1Κ1,4,.8 οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. Ἰρίσπος. 
δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίφ σὺν 
ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινϑίων 

1Κ 2,8. 9 ἀχούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. Εἶπεν δὲ 
ὁ χύριος ἐν νυλτὶ δι᾽ ὁράματος τῷ Παύλῳ" μὴ 

ο ος 10 φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς, | διότι ἐγώ 
ὕν 1.8, εἶμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπυϑήσεταί σοι τοῦ κα- 

τις: κῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει, 
11 ταύτῃ. Ἠκάδισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ δι- 
12 δάσκων ὃν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ. 1 αλλίω- 

γος δὲ ἀνδυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν 
ὁμοδυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον 

18 αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νόμον 
-" ὔ 

ἀναπείδει οὗτος τοὺς ἀνϑοώπους σέβεσδαι τὸν 
5618-00. 14 ϑεόν. μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου «ἀνοίγειν τὸ 

στόμα εἶπεν ὃ Ιαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους" εἰ 

6 δὲ εγω" 7 Τ εισηλδεν 19 δὲ οι Ιουδαιοι οµοδυμ. 

και εντιδεις το ονοµα του κυριου Ἰησου (και) επειδεν δε ου 
μόνον Ιουὸ. αλλα και Η. 

ὃ παρεγινοντο δὲ 6 πολλου δὲ λογου γινομένου και 
γραφών διερμηνευομενῶων | εκτιν. ο Παυλος τα ιµ. αὐτου | 
απο του: αφ υμων ἢ -- και 19 | εχειδ.: απο του Ακυλα 
Ι εις τον οικον | -- Τιτιου 8 εις τον κυριον | Έτ -|- 
πιστευοντες τω δεω δια του ονοµατος του κυριου ημων Ιησοῦυ 
Χριστοῦ 11 και εκαὺ. εν Κοριδω | διδ. αυτους 138 συν- 
Λλαλησαντες μεὺδ εαυτων επι τον Παυλον και επιδεντες τας 
χειρας 18 καταβοωντες και Λεγ. 
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Πραξεις Αποστολων 18,16-.-96, 
᾿ς μὲν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ὁᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ 
ο΄ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν" εἰ δὲ 160 18,51. 

ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ 
᾿γόμου τοῦ χαϑ'’ ὑμᾶς, ὄψεσϑε αὐτοί- κριτὴς ἐγὼ 
τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. χαὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς 16 

᾿ ἀπὸ τοῦ βήματος. ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σω- 17 
' σδένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσῦεν 
τοῦ βήματος" καὶ οὐδὲν τούτων τῷ [αλλίωνι 

᾿ς ἔμελεν. Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας 18 91,54. 
᾿ ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς ὃν 515 

τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀχύλας, 
 αειράμεγος ὃν Κενχρεαῖς τὴν κεφαλήν" εἶχεν γὰρ 
᾿ς εὐχήν. χατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους 19 
᾿ χατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συνα- 
᾿γωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις. ἐρωτώντων δὲ 90 
αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναν οὐκ ἐπένευσεν, 

ο 1 ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών" πάλιν ἀνακάμψω 91 πὶ 11ο, 
'. πρὸς ὑμᾶς τοῦ ϑεοῦ Βέλοντος, ἀνήχϑη ἀπὸ τῆς ο ας. 
᾿ς Ἐφέσου, ! καὶ κατελθὼν εἰς Καισαρίαν, ἀναβὰς 99 1,6. 
καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἄντιό- 
᾿ χειαν, ὶ καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλϑεν, διερχό- 98 

μενος καδεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, 
στηρίζων πάντας τοὺς μαϑητάς. 

Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς 941 κ 8,. 
τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, 
δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς γραφαῖς. οὗτος ἦν κατηχη- 2 19,8. Κὶ 19,11. 
μένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύ- 3 315 
"ματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ 
ἀνα έν 

» 
; 

᾿ 15 Ἡ, Κεγχρεαις 21 παλι : Π -| Δει µε παντως την 
ᾷ εορτην την ερχοµενην ποίησαι εις Περοσολυμα" [οἱ Πγατα] Ε 
3 26 Ἡ-- του 19 

ι ο 14 ὦ ανδρες ]ουὸδ. 16 εχετε | θελω 16 απελυσεν 
47 απολαβοµενοι δε π. οι Ελληνες 18 επλευσεν | προσ- 
Ἵ ἔυχην 19 καταντησας | και τω δπίοντι σαββατω εκεινους | 
-. διελεγετο 20 µειναι παρ αυτοι 34 ονοµατι Απολλωνιος 
'γενει ΑΛ. 86 ος ην κατηχ. εν τη πατριδι τον Λογον τ. κ. | 
δ απελαλει 
ὃν 867 
3 
γςι 
᾿ 

ΤΡ μετα Ὁ 



μας ΝῊ ΔΩ μι. ος οκ, 
κο ναῷ ἐκ 

ον πλω] 

18,019, Πραξεις Αποστολων Ὁ 

Ἰησοῦ, ἐπιστάμενος µόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου: 
26 οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσδαι ἐν τῇ συναγωγῇ: 

ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Ποίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσ- 
ἑλάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέδεντο. 

μη 97 τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ. βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελϑεῖν. ἢ 
εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν ; 
τοῖς μωϑηταῖς ἀποδέξασϑαι αὐτόν" ὃς παραγενό- ο. 
μένος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ - 

δή, 17,8. 38 τῆς χάριτος" εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις δια- 
χατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν 

εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 3 
19 ᾿Ιγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνϑῳ᾽ 

Παῦλον διελδόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλϑεῖν εἰς δ 
5,88, ῶ "Πφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαϑητάς, εἶπτέν τε πρὸς - 

αὐτούς" εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε σιστεύσαντες; δὲ 
οἱ δὲ πρὸς αὐτόν: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον 

ῖ 8 ἔστιν ἠκούσαμεν. εἶπέν τε" εἰς τί οὖν ἐβαπτίσϑητε; ὦ 
μι 3,1, 4 οἱ δὲ εἶπαν" εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. ' εἶπεν δὲ ὦ 

Παῦλος" Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, ᾿ 
τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα 

ὅ πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. ἀκούσαντες κ 
δὲ ἐβαπτίσϑησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ: - 

87; 10,4446..06 καὶ ἐπιδέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας ἦλϑε 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε Ἢ 

27 ῥουλομενου ... αυτον" : Ὦΐ -ἰ εν δε τη Βφεσω επι- - 
δημουντες τινες Κορινδιοι και ακουσαντες αυτου παρεκαλουν 
διελδειν συν αυτοις εις την πατριδα αυτων" συνκατανευσαν- - 
τος δε αυτου οι Ἐφεσιοι εγραψφαν τοις εν Κοριδω µαδηταις 
οπῶς αποδεξωνται τον ανδρα" α 19,1.39 Έγενετο ... ειπεν 
τὸ : Ἡ" 4 θελοντος δε του ΙΠαυλου κατα την ιδιαν βουλην 
πορευεσδαι εις Περοσολυμα εωτεν αὐτῷ το πνευμα Όποστρε- 
φειν εις την Ασιαν' διελδων δε τα ανώτερικα µερη εοχεται 
εις Ἠφεσον, και ευρων τινας μαϑητας ειπεν Ε 1 Ἐ κατελ- 
δει ὃ ειπ. τε: ὮΤ ο δε ειπ. δι 
--------.-.--οὄὔ ῸὖὃϑᾷϑΛΝ ̓  ο.. 

΄.«Ά 

86 Ακ. κ. Πρ. | -- τοῦ ϑεὸον 87 ανδρα (νἰὰο 5αρνα): 
{ ος επιδημησας εις την Αχαιαν πολυ συνεβαλλετο εν ταις Ὁ 
ο ηρίας 36 δημ. : -Ἐ διαλεγοµενος και | τον ]ησ. ειναι 

0. 19,9 εστιν : λαμβανουσιν τινες 4 εἰς Χοιστον 
ὅ Βπ - εἰς ἀφεσιν αµαρτιων 6 ευδεως επεπεσεν κ - 

808 Γ᾿ 
ο δα 



Πραξεις Απο στολων - 

“γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. ἦσαν δὲ οἱ πάντες 
ε ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. Πἰσελδὼν δὲ εἰς τὴν 
“ἢ συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς δια- 
λεγόμενος καὶ πείδων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
᾿ϑεοῦ. ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείδουν 9 
 κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήϑους, 

ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαϑητάς, καθ΄ 
Ἶ ἡμέραν διαλεγόμενος ὃν τῇ σχολῇ Τυράννου. τοῦτο 10 
᾿ δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοι- 
εν "κοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, 
ῬᾺ ᾿ Ἰουδαίους τε καὶ Ἥλληνας. 

τὰς τυχούσας ὁ ϑεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 

τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνϑια χαὶ 
 ἀπαλλάσσεσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε 
πνεύματα τὰ πογηρὰ ἐκπορεύεσδαι. 
δέ τινες καὶ τῶν σπεριερχομένων Ἰουδαίων ἐξορ- 
πιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα 
δ, τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες" 
᾿ὀρκίξω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει. 

υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες. 

τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς" τὸν Ἰησοῦν γινώσκω 
καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι" ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 
χαὶ ἐφαλόμενος ὁ ἄνϑρωπος ἐπ᾽ αὐτούς, ἐν 
ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, χατακυριεύσας ἀμφο- 
Ἱτέρων ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ 

; 9 Ένραννου : ἈΠῈ -ἰ απο ὠρας ε΄ εως 
14 Τ' τινες 15 τον 19 : [Η]- μεν 

Ἅ 16 πατακυο. : ὙΝ Ῥτ και 

το 8 εν δυναμει μεγαλη επαρρ. 9 τινες μεν ουν αυτων 
"10 εως παντες οι κατοικουντες τὴν Ασιαν ηκουσαν τους Λο- 
“γους του κυρ. Ιουδαιοι και Ελληνες 14 εν οὖς και Όιοι 
'Ἔκευα τινος ερεως ηὕελησαν το αυτο ποιῆσαν" εὖὗος ειχαν 
Ὄτους τοιουτους εξορκιζειν' και εισελδοντες προς τον δαιµονι- 
΄ζομενον ἤρξαντο επικαλεισῦαι το ονομα Άεγοντες' παραγ- 
"γελλομεν σοι εν Ἰήσου ον Παυλος κηρυσσει εξελθειν 1 τοτε 
9 κά 16 εναλλοµενος | εις αυτους ο ανὺρ. | κυριευσας 
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197-186, 

γ 

8 

ἦσαν δέ τινος Σχευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ 14 
ἀποχρυϑὲν δὲ τὸ πνεῦμα 15 Μολος 

ᾧ 16 

5 

2 
ἂν 
2 
2 

ἋΣ 
8 
κ 
. 

ε 

Δυνάμεις τε οὐ 11 119. 

ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσῦδαι ἀπὸ 19 εμο. 

1 
1 

6) 
0, 1 

21 
0. 
1 

Ἠπεχείρησαν 18 τ, 9,49. 

ὅ. 
11. 
Ί. 

9,9, 9 



19,1τ:--.:906ς. Πραξεις Αποστολων 

δ,6.11, 17 

18 

19 

Οβ,7; 194, 90 

98,11. Ἡ 1,18,9] 

17,14. Ἢ 16:58, 99 

9, 5 Καὶ 1,8.9. 95 

τετραυματισμένους ἐχφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. . 
τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ 
Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἴφεσον, καὶ ἐπέ- 
πεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο 
τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ: πολλοί τε τῶν πε- 
πιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγ- 
γέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ 
περίεργα πραξάντων συφνενέγκαντες τὰς βίβλους 
χατέκαιον ἐνώπιον πάντων" καὶ συνεψήφισαν τὰς 
τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 
Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν 
καὶ ἴσχυεν. 

Ὡς δὲ ἐπληρώϑη ταῦτα, ἔϑετο ὁ Π]αῦλος ἐν 
τῷ πνεύματι διελϑὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν 
σορεύεσϑαι εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι μετὰ τὸ 
γενέσθαι µε ἐκεῖ δεῖ µε καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. ἀπο- 
στείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακο- 
γούντων αὐτῷ, Τιμόϑεον καὶ Ἰραστον, αὐτὸς 
ἐπέσχεν χοόνον εἰς τὴν Ἀσίαν. ᾿Πγένετο δὲ 
κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ 

16.16.24 τῆς ὁδοῦ. Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυρο- 

26 

17,59. 96 

κόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρεί- 
χετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν, οὓς 
συναὺροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας 

εἶπεν" ἄνδρες, ἐπίστασϑε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς 
ἐργασίας ἣ εὐπορία ἡμῖν ἐστιν, καὶ ϑεωρεῖτε καὶ 
ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ᾿Πφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης 
τῆς Ἀσίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν 
ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν ϑεοὶ οἱ διὰ 

33 ΤΥ - την 1 54 Ἡ [αργυρους] 

18 πιστευοντων 19 -- ικανοι ... πραξαντων 90 κρατ. 
ἐνισχυσεν και η πιστις του ϑεου Ίηυξανε και επλγδυνε(το) 
1 ὣς ... ταῦτα : τοτε 99 χρονον ολιον εν τη Ασια 
34 ονοµατι ἣν ... ος παθειχεο 8 ους : ουτος | τεχνιτας - 
ἐφη προς αυτους: ανδρες συντεχνιται 96 εως ἔφ. 
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τον ο΄ Πραξεις Αποστολωῶν 19,27---86, 

χειρῶν γινόμενοι. οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει 97 
ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλϑεῖν, ἀλλὰ καὶ 

᾿ τὸ τῆς μεγάλης ϑεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν 
λογισϑῆναι, μέλλειν τε καὶ καϑαιρεῖσϑαι τῆς μεγα- 

᾿ λειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἣ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη 
᾿ σέβεται. ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις ϑυ- 98 
μοῦ ἔχραζον λέγοντες" μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἰϊφεσίων. 

καὶ ἐπλήσϑη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε 939 90,. 
ὁμοϑυμαδὸν εἰς τὸ ϑέατρον, συναρπάσαντες Γάϊον 
καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήµους Παύλου. 
Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελϑεῖν εἰς τὸν δῆμον 80 
οὐχ εἴων αὐτὸν οἱ μαϑηταί" τινὲς δὲ καὶ τῶν 81 
Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς 

᾿ς αὐτὸν παρεχάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ 
ϑέατρον. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον" ἦν 89 
γὰρ ἡ ἐκκλησία συνχεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ 
ᾖδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύϑεισαν. ἐκ δὲ τοῦ 88 
” , 94 Αα / 

ὄχλου συνεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον, προβαλόντων 
αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων" ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας 
τὴν χεῖρα ἤϑελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. ἐπι- 84 

γνόντες δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο µία 
ἐκ πάντων, ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων" µεγάλη 
ἡ Ἄρτεμις Ἠφεσίων. καταστείλας δὲ ὃ γραμματεὺς 86 
"τὸν ὄχλον φησίν: ἄνδρες Ἠφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν 
"ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν 
᾿γεωχόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ 
 διοπετοῦς; ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον 86 

᾿ ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχευν καὶ μηδὲν 

Ὁ" ἱερον Αρτεμ. εις | η 19299: [Π] 38 ϑυμου : πἳ-|- 
ῶ δραμοντες εις το αμφοδον Ί 399 Ἡ Γαῖον 82 Β συγκεχ. 

- δά 40 ὠσει | ὮΡΥΝΨ κραξοντες | Πίφεσ. : ἨΥ-- µεγαλη η 
Αρτεμις Εφεσιων ὃδ Ἡ τον οχλ. ο γραμμ. δ6ό Ἡ αναγ- 

Νὴ 

Ε:1. Έφεσ. : ἡμετεραν | ειναι 

τιρητων. 

38 ταυτα δε ακουσαντες | -- 499 και συνεχυδη ολὴ η 
. πολις αισχυνήης 880 οι μαϑηται εκωλυον 81 υὑπαρχοντες 

δ8 πλειστοι ἃδ κατεβιβασαν 84 --εκ | -ππ η δδ κατασεισας 
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ΩΣ 

19,531--20,ν6,). Πράξεις ἀποστοων. τὸ 

897 προπετὲς πράσσειν. ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας 
τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν 

88 ϑεὸν ἡμῶν. εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσι πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι 
ἄγονται καὶ ἀνϑύπατοί εἰσιν, ἐγκαλείτωσαν ἀλλή- 

89 λοις. εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιξητεῖτε, ὃν τῇ ἐννόμῳ 
40 ἐκκλησίᾳ ἐπιλυδήσεται. καὶ γὰρ χινδυνεύομεν 

: ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς 
-- αἰτίου ὑπάρχοντος, περὶ οὗ οὐ δυνησόμεϑα ἀπο- 

| 41 δοῦναι λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. καὶ 
ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. ᾿ ὃς 

2 Μετὰ δὲ τὸ παύσασδαι τὸν ὑΝόρυβον µετα- 
πεμφάµενος ὁ- Παῦλος τοὺς μαδητὰς καὶ παρα-- 
καλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλδεν πορεύεσδαι εἰς. 

ὃ Μακεδονίαν. διελδὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ 
ξ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλδεν εἰς τὴν 

τὰ 8 Ἠλλάδα, ! ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης ἔπι- 
κ βουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνά-. 

εσδαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμης τοῦ ὅσο- 
1ο. 1929. 4 στρέφειν διὰ Μακεδονίας. συνείπετο δὲ αὐτῷ 

Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ 
Ἀρίαταρχος καὶ Σέκουνδος καὶ Γάϊος Δερβαῖος 
καὶ Τιμόδεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τοόφιμος": 

18. ὅ οὗτοι δὲ προελδόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι: 
6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν 

ἂν «ή 

“{ 

89 περαιτ. : Τ' περι ετερων 40 Ὦ"-- οὐ οἱ -- περι 56, 
γον» αιτιοι ὑπάρχοντες | Ἡ σηµερον μηδ. | Ἐ υπαρχοντος" 
20,4 αὐτῷ : -ἰ ἢ Εὶ ΠΕ] -|- αχοι της Ασίας | Ἡ, Σεκοῦνδος [-ἶἅ 
Η Γαῖος | Ασιανοι : Ἡ" Εφεσιοι | Ἡ Τύχικος ὅ δὲ προσ- Ὰ 
ελδοντες 

87 τουτους ενθαδε | ὃεαν 88 προς αυτους τινα λογ. 
89 εν τῶ νομὼ εκκλ. 40 οὐτος | -- οὐ 20,1 προσ- 
χαλεσαµενος | πολλα παρακχ. α(πο)σπασαµενος | -- πορευεσ- 
δαι 9 τα: ῦ παντα | παρακ. αυτ: χοησαµενος 8 ηϑελη- 
σεν αναχδηναι | ειπεν δε τὸ πνευμα αὐωωσ 4 µελλοντος 

ὗ ουν εξιεναι αυτου µεχρι τῆς Ασιας | -- Πυρρου | Τυχ. ος 
Ἠυτυχος ὅ ημας : αυτον «ὦ 
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τω, ἡμέρας ἑπτά. Ἔν δὲ τῇ μιᾷ τῶν πάθε 
᾿ς βάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ [Παῦλος 

διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, 
παρέτεινέν τε τὸν σα μέχρι μεση, ἦσαν 

ΕΝ ᾿καϑεζόμενος δέ τις δὴν ΔῊΝ ὀνόματι ία 
ἐπὶ τῆς ὑυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαδεῖ, 
διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχϑεὶς 
ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω 
καὶ ἤρϑη νεκρός. καταβὰς δὲ ὃ Παῦλος ἐπέπεσεν 
αὐτῷ καὶ συνπεριλαβὼν εἶπεν" μὴ ὑορυρεῖσδε" 
ἢ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. εἰναβὰς δὲ 
"καὶ χλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ ἱκανόν 
“τε ὁμιλήσας ἄχοι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλϑεν. ἤγαγον 

'' δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήϑησαν οὐ με- 
Ἴ τρίως. Ἡμεῖς δὲ προελϑόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον 
᾿ ἀνήχϑημεν ἐπὶ τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀνα- 
λαμβάνειν τὸν Παῦλον: οὕτως γὰρ διατεταγμένος 
ἦν, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. ὡς δὲ συνέβαλλεν 
ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλδομεν 
εἰς Μιτυλήνην" κἀκεῖϑεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ 
ατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρε- 
άλομεν εἰς Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλδομεν εἰς 

Μίλητον. κεκρίκει γὰρ ὃ Παῦλος παραπλεῦσαι 
ν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χοονοτριῤῆσαι 

ὃν τῇ Ἀσίᾳ" ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ, 

» 

“6 ΤΗΥ οπου 9 Ὦ Παυλου, επι πλειον κ. 10 Ὦ ευπεν 
η ϑορυβεισϑαι 11 Ἡ [και] κλασας 18 Ὦ προσελδοντες 

τ 1 ετερα : ὯΝΝ εσπερα | τη ὃε 39 :  π)- Ἠ και µειναντες 
Γι 

 Τρωγυλιω τη 

: πο σλΊΟ ΠΈΜΈΡΟΙΘΙ εν ἡ και τῶϑ ὑπολαμπαδες 
πι τή 

ηιιενών δε αυτών ηγαγεν τον γεανισχον ἘΣ 18 κατελϑοντες 
“ερχομενη 16 μήποτε γενηϑη αὐτῶ κατασχεσις τις | 

εν αὑτῷ : εις 
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ασε Αποστολων τον: 7---Ἰθ, 

π ικτος 
9,49,4 

8 

9 

10 1 Ἡε 17,91, 

11 

19 

19 

14 

16 

16 18,91, 



0,,.7-:96ςῺ Ίραξεις Αποστολων 

17 

18419: 19,10. 18 

δ. 19 

20 

21 

19,51. 99 

9,16; 21,4.11, 99 

921,18. 94. 

2ὔ 

18/6. 96 

τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱερο- 
σόλυμα. 

Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἴφεσον 
µΜετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 
ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς" 
ὑμεῖς ἐπίστασὺδε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς 
ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεὺ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα 
χοόνον ἐγενόμην, δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης 
ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν 
συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων, 
ὡς οὐδὸν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ 
ἀναγγεῖλαν ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ 
κατ᾽ οἴκους, διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ 
Ἕλλησιν τὴν εἰς ϑεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς 
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν [Χριστόν]. καὶ νῦν ἰδοὺ 
δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι, πορεύομαι εἰς Ἱερου- 
σαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς, 
πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν δια- 
μαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ Ὀλίψεις µε 
μένουσιν. ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν 
τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον µου καὶ 
τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, 
διαμαρτύρασϑαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ 
ὑεοῦ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσϑε, 
τὸ πρόσωπόν µου ὑμεῖς πάντες ὃν οἷς διῆχϑον 
κηρύσσων τὴν βασιλείαν. διότι μαρτύρομαι ὑμῖν 
ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καϑαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ 

16 Τ' Ιερουσαλημ 18 πως ... εγενοµην: Ἡ ὡς τριετιαν. 
ἢ και πλειον ποταπως με ὑμῶν ην παντος χρονου [8] 
91 [Χοιστον] : ἩΤ-- ΗΝ 995 αὶ µοι 84 6 τελειώσω 

17 μενεσσεμίφατο 18 ειπ. αὐτ. : ομου οντων αυτων εἰπ. 
προς αυτους | επιστ. : -- αδελφοι 90 -- µη εἰ υμας | 
πιστιν δια του κυριου ἡμῶν ἴησου Χριστου 399 γύωσκων 
38 κατα πασᾶν πολ. | μενουσιγ΄ μοι εν Περοσολυμοις 94 Λλογ. 
έχω μοι οὐδὲ ποι. | διακ. του Λογου ον παρελαβον | διαµαοτ. 
1ουδαιοις και Ἠλλησιν 88 βασιλ. του Ίησου 96 διοτι... 
οτι : αχοι ουν της σήμερον ημερας 
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Πράξεις Αποστολων 50,27. 88, 

αἵματος πάντων" οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ 97 
ἀναγγεῖλαν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ὑμῖν. 

 σροσέχετξ ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ στοιμνίῳ, ἐν ᾧ 98 »γ τρ, 
ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔϑετο ἐπισκόπους, τος 
᾿ ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ϑεοῦ, ἣν περιεποιή- 
σατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου. ἐγὼ οἶδα ὅτι 99 μι τρις. 
᾿ εἰσελεύσονται. μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς ᾽ Ὁ 

εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου, καὶ ἐξ 8010 5,.9. 
μῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες δι- ο ο 
στραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαϑητὰς ὀπίσω 
ἑαυτῶν. διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν 81 

νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακούων 
γουϑετῶν ἕνα ἕκαστον. καὶ τὰ νῦν παρατίδεμαι 82 τι 98,8. 
ὑμᾶς τῷ ϑεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ 

τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κλήρο- κ ε1θ,Β, 
'Ῥομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. ἀργυρίου ἢ 881 λος 
᾿ , Ἂ . - 3 3 5 ’ 9 κ  χθυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεϑύμησα" αὐτοὶ 84 15,8. 1 κ 4,19 : 

1 ΤΉ 9.9 '"γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις µου καὶ τοῖς οὖσιν 
μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. πάντα 80 
ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτως χοπιῶντας δεῖ ἀντι- 
 λαμβάνεσϑαν τῶν ἀσϑενούντων, μνημονεύειν τε 
τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν" 
μαχάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. καὶ 86 91,5. 
ταῦτα εἰπών, ϑεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν 
αὐτοῖς προσηύξατο. ἱκανὸς δὲ κλαυὺμὸς ἐγένετο 87 51,6. τὰ 1616. 
πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ δ΄" 
Παύλου χατεφίλουν αὐτόν, ὀδυνώμενοι μάλιστα 88.5, 
ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ϑεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν 
εἰς τὸ πλοῖον. 

ο. 
εὐ 

δι ἃ 

ως 

κ. μα 

4 

ον 

38 δεου : Ὧ5Τ' κυριου 8 του ιδιου Γογία Άγο του ιδιου 
ωιου 29 εγὼ : ΥΝ Ῥτ οτι 80 Ἡ ὑμῶν [αυτων] 88 δεω: 
ΦΟῪΝ κυριω ὃδ Τ' ουῦθενος 84.8δ Ν αυται παντα. υπεδ. 

7 -- µη 88 περιεπ. εαυτῶὠ 80 αποστρεφειν 81 εκ. 
υΌμων δ9 πᾶσιν : των παντων δ παντα : πασι | 
µακαριος 
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11-11, ς Πραξεις Αποστολῶὼν 

21 - Ὡς δὲ ἐγένετο σπα ἡμᾶς ἀποσπασθέντας . 
ἀπ᾽ αὐτῶν, λος οαησοώ, ἤλϑομεν εἰς τὴν Κῶ, 
τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον κἀκεῖδεν εἰς Πάταρα" 

ϱ καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπι- 
8 βάντες ἀνήχὑδημεν. ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον 

καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς 
Συρίαν, καὶ κατήλδομεν εἰς Τύρον" ἐκεῖσε γὰρ 

11ο, 9098, 4 τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. 
οόντες δὲ τοὺς ψμαϑητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ 

"ἀνευ- 

ἡμέρας 
ἑπτά" οἵτυνες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πινεύ- 

90,80. ὅ ματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα. ὅτε δὲ 
ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελϑόντες 
ἐπορευόμεῦα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν 
γυναιξὶ καὶ τέχνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ 
ϑέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι 

σ» | ἀπησπασάμεὺδα ἀλλήλους, καὶ ἐνέβημεν 
πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. -Ἱ 

εἰς τὸ 
Ἡμεῖς 

δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου πατηντή- 
σαµμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς 
ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ΄ αὐτοῖς. 

8μ0. 8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθδόντες ἤζϑομεν εἰς Καισαρίαν, 
καὶ εἰσελϑόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγ- 
γελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾿ αὐτῷ. 

5,17. 9 τούτῳ δὲ ἦσαν ϑυγατέρες τέσσαρες παρδένοι προ- 
11,95. 10 φητεύουσαι. Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους 

᾿κατῆλϑέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνό- 
ο09. 11 ματι Ἄγαβος, καὶ ἐλδὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας. 

τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας 
καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν" τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ - 
ο Ἁ μιά Ν κου ον ες ιά ο 

ἅγιον. τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἣ ζώνη αὕτη οὕτως 

ἕ 
δν Ὦ ημας, αποσπασδεντες απ αυτων ευὺδ. | Παταρα : 
Ἔ τ και Μυρα - ὅ ὯΤ' ημας εξαορτισαι 6 Π' ανεβήμεν 

5 Ἣν ἤχϑαμεν | αὶ Καισάρειαν ΥΝ -σαρείαν (ἰξ 18,95; 26 Αθῖο)" 

1 Και βακβαΐξος ανηχϑημεν" αποσπασθεντες δὲ ἡμῶν απ. 
ὃ κατηχδηµεν 7 κατεβημεν 8 εξελὺ. : -Ἐ ου περι τον 
Παυλον 10 δε: -ἰ ημων 11 ανελθων δε 
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νο Πραξεις Αποστολων 19-81, 

-δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι. καὶ παραδώ- 
᾿ σοῦσιν εἰς χεῖρας ἐδνῶν. ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, 19 μι 16,55, 
εν σταρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ η 
ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. τότε ἀπεκρίϑη 18 20154. 
ὁ Παῦλος" τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνϑρύπτοντές 

μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ 
 χαὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ 
τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. μὴ πειδομένου 14 Μι 96,80. 
"δὲ αὐτοῦ ἠσυχάσαμεν εἰπόντες" τοῦ κυρίου τὸ  Ἱ 318 
-. δέλημα γινέσὺω. 

τος Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι 15 
ΓΕ ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα" συνἠλὑδον δὲ καὶ 16 

τμ Ξ -Ξ Ξδι - το ο Σ Ὡς ο ἘΞ ς» ὥ. τὸ πο Θι ἘΣ ον οσο ΟΝ ΄Ό ο [ο] ΟΣ σε! ο -Ἕ ὃν ο) 17 
ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. τῇ δὲ 18 15,18. 6 1,19. 
ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, 

πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. καὶ ἆσπα- 19 
“σάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καϑ ὃν ἕκαστον ὧν . 
ἐποίησεν ὃ δεὸς ἐν τοῖς ἔϑνεσιν διὰ τῆς ὃδια- 
᾿ χογίας αὐτοῦ. οἱ δὲ ἀκούσάντες ἐδόξαξον τὸν 90 τ5,.. 
ϑεόν, εἶπάν τε αὐτῷ: ϑεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι 
μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευ- 
 χότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν" ; 
 χατηχήϑησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδά- 91 16,8. Ἡ 10,4. 

: α 18 Ἡ [ο] Π. |. τι: Τ' ϱν και ειπεν 16 ξενισδωμεν : 
Ὦ]-- και παραγενοµενοι εις τινα κωμὴν εγενομεῦδα παρα | 
'νασωνι : Ἠ' Ἱάσονι 18 δὲ : Τ' τὸ 30 Τ-- εν τοις Ιουὸ. 

ο 19 παρακαλουµεν | τον Παυλον του µη επιβαινειν 
18 ειπεν δε προς ημας | συνῦρ : Ψορυβουντες | δεθηναι 
ῥουλομαι 14 ειποντες προς αλλήηλους 15 δε τινας Ίμερας 
᾽αποταξαμενοι αναβαινοµεν 16 ουτοι δε Ίγαγον Ίμας 
17 πακειδεν εξιοντες ηΛδοµεν εις Περοσ. ... υπεδεξαντο ημας 
᾽ασμενως οι αδελφοι 19 Ιαχ. Ἴσαν δε παρ αυτω οι πρ. 
.συνηγµενοι 19 ους ασπασ. διηγειτο ενα εκαστ. ὡς 90 κυριον 
ειποντες ὕδωρ. | µυριαδες εν τη Ίουδαια | παντες οὔτοι 
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Ο1,59.. 99, Πραξεις Αποστολῶν 

σχεις ἀπὸ Μωῦσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔϑνη πάντας 

Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνευν αὐτοὺς τὰ τέχνα 

90 μηδὲ τοῖς ἔϑεσιν περιπατεῖν. " τί οὖν ἐστιν, πάντως 

ο8 ἀκούσονται, ὅτι ἐλήλυϑας. τοῦτο οὖν ποίησον ὅ 
σοι λέγομεν" εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν 

18,18. 94 ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν" τούτους παραλαβὼν ἁγνί- 
σϑητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἵνα 
ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες 
ὅτι ὧν κατήχήηνται περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν, ἀλλὰ 

16ρ09. 95 στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον. περὶ 

δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐϑνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν. 
χοίναντες φυλάσσεσδαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόδυτον 

Νὰ 6,9-50.96 καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν. τότε ὃ Παῦλος 
1 κ 9,20, 4 4 “Μ ο. 5 , ε , 4 

παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν 
αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων 
τὴν ἐχπλήοωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως 
οὗ προσηνέχϑη ὑπὲρ δγὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ 

προσφορά. 
ΟἿ Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραν συντελεῖσθαι, 

οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖον ϑεασάμενοι αὐτὸν ἔν 
τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλαν 

6,18. Ἐκ 44,1. 98 ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, | χράζοντες" ἄνδρες Ἰσραη- 

' λεῖται, βοηϑεῖτε: οὗτός ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος ὁ κατὰ 

τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου χαὶ τοῦ τόπου τούτου 

στάντας πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἥλληνας 

εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον 

ου. 31 40:99 τόπον τοῦτον. ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον - 

' τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον 

99 ακουσονται : Π' ΡΓ δει συνελϑευν πληδος" εί --- γαρ 

98 εφ: δ αφ 94 Ὑ ξυρήησώνται | ΤῪΝ οὐδέν ἐστιν 396 δ 
απεστειλαµεν 

91 εν τοις εὗδεσιν αυτου 94 εις αυτους | αλλ οτι 
πορευου αυτος 96 οὐδεν εχουσι Λεγειν προς σε’ μεις γαρ 

απεστειλαμεν κρίνοντες μηδὲν τοιουτον τηρεῖν αυτους ει µη 
φ. | -- και πνικτον 96 επιουση | εισηλῦεν | οπως 
97 συντελουµενης δε της εβδοµης ημερας | οι δε απο τ. Α. 
1ουδ. εληλυδοτες | επιβαλλουσιν 99 ενοµισαµεν 
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" - ΨῚ 
ἊΣ τ ς 

΄Πραξεις Αποστολων 21,80. 40, 

ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Πᾳαῦλος. ἐκχκινήϑη 80 
οτε ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, 

καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω 
τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐδέως ἐχλείσθησαν αἱ ϑύραι. 
Ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ 81 
χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἱερου- 

᾿ς σαλήμ" ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ 89 
᾿ς ἑχατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δὲ ἰδόντες 
᾿ τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο 
τύπτοντες τὸν Παῦλον. τότε ἐγγίσας ὃ χιλίαρχος 88 11. 90,58. 
ἐν ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεϑῆναι ἁλύσεσι 

δυσί, καὶ ἐπυνϑάνετο τίς εἴη καὶ τί ἐστιν πε- 
σοιηκώς. ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ 84 
ὄχλῳ" μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς 
διὰ τὸν θόρυβο», ἐχέλευσεν ἄγεσϑαι αὐτὸν εἰς 
τὴν παρεμβολήν. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἆνα- 856 
βῥαύὑμούς, συνέβη βαστάζεσῦδαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 
στρατιωτῶν διὰ τὴν βίων τοῦ ὄχλου: ἠκολούδει 86 559. 1, 58,18, 
"γὰρ τὸ πλῆδος τοῦ λαοῦ κράζοντες' αἶρε αὐτόν. 

᾿ Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὃ 87 
᾿ς Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ" εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν 

τι πρός σε; ὁ δὲ ἔφη" "λληνιστὶ γινώσκεις; " οὐκ 88 
ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν 

'.. ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς 
᾿ς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; εἶπεν δὲ 89 9,1. 

ὁ Παῦλος" ἐγὼ ἄνϑρωπος μέν εἶμι Ἰουδαῖος, 
 Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πο- 
Ο Λίτης" δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι 
 χσρὸς τὸν λαόν. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος 40 
Ο ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαὺμῶν κατέσεισεν τῇ χειρὶ 

3 81 Ἡ, συγχ. 89 ἢ λαβὼν 89 ΤῊΝ Ῥαρσεύς, της 
᾿ Κιλικιᾶς ουκ 
᾿ 

1 4δ επι : εις | λαου ὀ6 -- του λαου {| αναιρεισδαι 
αυτον 87 τω χιλ. αποκριδεις ειπεν | λαλησαι 88 ου συ 

89 εν Ταρσω ὃε της Κιλ. γεγεννημµενος | συνχωρησαι 40 και 
σεισας | χειοι προς αυτους 
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7,5; 18,26. 92 

ο. 9 τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. --- ἀκούσαντες 

Ἐξ: δὲ ὅτι τῇ Ἡβοαΐδι διαλέκτῳ προσεφώγει αὐτοῖς 

οἱ ος. 8 μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καί φησιν" ---ἰ ἐγώ 

να εἶμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος ἐν Ταρσῷ τῆς 

Κιλικίας, ἀνατεϑοαμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, 

παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος κατὰ 

ἀχρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων 

8,3, 4 τοῦ ϑεοῦ καϑὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον" ὃς 

9.1. 10. Προαξεις Αποστολὼν ος 

10 

τῷ λαῷ" πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν. 9 

τῇ Ἑροαϊδι διαλέκτῳ λέγων" 
Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ µου. 

Ψ' Α τω Ἀ 3 / - μι ᾿ πο 

ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχοι ϑανάτου, δεσμεύων 

καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυ- 

ναῖκας, ὡς καὶ ὃ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν 

τὸ πρεσβυτέριον:- παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, 

ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἱερου- 

σαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν. Ἰγένετο δὲ μου πορευο-. 

μένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν 

ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν 

περὶ ἐμέ, ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα 

φωνῆς λεγούσης μοι Σαοὺλ Σαούλ, τί µε διώκεις; 

Ι ἐγὼ δὲ ἀπεκρίϑην" τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρὸς 

ἐμέ" ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις. 

οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐδεάσαντο, τὴν 

δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. εἶπον 

δέ" τί ποιήσω, κύριε; ὃ δὲ κύριος εἶπεν πρός µε" 

ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαλη- 

ὑήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 

40 ὩΥΝ γενοµενης σιγης 999 ΤΥ καὶ φησίν δ: ἘΠ 
ταυτη παρα τ. π. 1 αμαλιήλ, 

40 ησυχιας 99.9 προσφωνει | -- αυτοις | ἠσυχασαν 

ὃ παιδευοµενος  -- υπαρχών ὅ 0Λλον | παρα των αδελ- 

φων ϐ ἐγγίζοντι δε μοι µεσημβριας Δαμασκον εξεφνης 

απο του ουρανου περιήστραψε µε φως 7 και επεσον | 

Σαυλε Σαυλε 9 εὗεασ. : -ἵ- και ἐἔμφοβοι εγενοντο 
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: : Ί]ραξεις Αποστολώω» 90 11:94, 

᾿ ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς 11 
 ἐχείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τὼν συνόντων μοι 
ἤλϑον εἰς Δαμασκόν. Ἀνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς 19 
κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν 

᾿ κατοικούντων Ἰουδαίων, ἐλϑὼν πρὸς ἐμὸ καὶ ἐπι- 18 
ὁ, στὰς εἶπέν μου" Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. κἀγὼ 
"ἢ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. ὃ δὲ εἶπεν" 14 8,1. 
. ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἥμι ὃν προς χειρίσατό σε γνῶναι 
εν ΗΕ -. τὸ ϑέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦ- τι 

Ἶ σαι φωγὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ὅτι ἔσῃ μάρτυς 1ὅ 
αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνϑρώπους ὧν ἑώραχας καὶ 
΄κουσας. καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι 16 51 5,59. 
καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος 
“τὸ, ὄνομα αὐτοῦ. Ἠγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι 17 

εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου µου ἐν τῷ 
ἱερῷ γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει, καὶ ἰδεῖν αὐτὸν 18 

Λέγοντά μοι" σπεῦσον καὶ ἔξελϑε ἐν τάχει ἐξ 
Ἱερουσαλήμι, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν 
περὶ ἐμοῦ. κἀγὼ εἶπον" κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται, 19 4. 

Μ' ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς : 
συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ" καὶ ὅτε έδε- 90 τιοτ; 8,1. 
ὅς. χύννετο, τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ 
αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσ- 
σῶν τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. καὶ εἶπεν 91 9,15: 11,9. 
πρός µε" πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔϑνη μακρὰν 
. σε. Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχοι ο 22 91/98, 

: ΤΗ͂Σ ἜΡΙΣ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον" οὐ γὰρ μον 
αὐτὸν ζῆν. κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούν- 98 

τῶν τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν 
ἀέρα, ἐκέλευσεν ὃ χιλίαρχος εἰσάγεσϑαι αὐτὸν εἰς 34 

ὌΝ 11 Ὦ ουδεν εβλεπον 19 Ἡ Ἄνανιας Ι Ἡ τις ανηρ 
τᾷ Τ' ἴδον 31 Ὦ αποστελω 98 τε: Π' δε [84 ὙΝ χιλιάρχος] 

πο κατοικ : -- εν 4αμασκω 90 πρωτομαρτυρος | 
"συνευδ. : -[- τή αναιρεσει αυτου 2ὃ ουρανον 
- | 871 
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16,87; 58,27. 96 

26 

27 

28 

29 

90 

991. 9416. ϑ,)δστησεν εἰς αὐτούς. ἀτενίσας δὲ τῷ συνεδρίῳ δ᾽ 

1 18.99.98. ὃ 

Μι 98,07. 8 
ἘΔ 18.10--16. 

ο. 19.16, 

4 

τὴν παρεμβολήν, εἴπας µάστιξιν ἀνετάξεσδαι αὐτόν, 

ἵνα ἐπιγνῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 
ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς 
τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος: εἰ ἄνδρωπον 
Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν µαστίζειν; 
ἀκούσας δὲ ὃ ἑκατοντάρχης προσελδὼν τῷ χιλιάρχῳ 
ἀπήγγειλεν λέγων" τί μέλλεις ποιεῖν; ὃ γὰρ ἄν- 

ς 

ὣρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. προσελδὼν δὲ ὃ 
χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ" λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; - 
ὁ δὲ ἔφη" ναί. ἀπεκχκρίϑη δὲ ὃ χιλίαρχος" ἐγὼ 
πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτη- 
σάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη: ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 
εὐδέως. οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες 
αὐτὸν ἀνετάξειν" καὶ ὃ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήδη. 
ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν 
δεδεκώς. 

Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, 
τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν 
αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελϑεῖν τοὺς ἀοχιερεῖς 
καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παὔλον 

Π]αὔλος εἶπεν: ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνει- 
δήσει ἀγαϑῇ πεπολίτευμαι τῷ ϑεῷ ἄχοι ταύτης 
τῆς ἡμέρας. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας ἐπέταξεν 
τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. 

τότε ὁ [ΠἊᾳαῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν" τύπτειν σε 
μέλλει ὁ ὑδεός, τοῖχε χκεχονιαμένε" χαὶ σὺ κάδῃ 
κρίνων µε κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κε- 
λεύεις µε τύπτεσϑαι; οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν" 

96 ὟΝ εκατονταρχος 23,1 ΦΕῪΝ δὲ (ΥΥ-Ἐ ο) Παυλος ἢ 
τω συνεδριω 

94 ανεταξειν | κατεφώνουν περι αυτου 96 τουτο 
ακουσας οτι Ρ. εαυτον λεγει | οθα τι 37 τοτὲ προσελδων 
Ο χιλ. επηρωτησεν αυτον | ειπεν" εἰμι 26 και αποκοι- 
δεις ο χιλ. | πολλου : οιδα ποσου 29 ευδεως ουν : το- 
τε | ἔμ -- και παραχρηµα ελυσεν αυτον 80 επιουση | - 
πεµφας ελυσεν 
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τὸν ἀρχιερέα τοῦ ϑεοῦ λοιδορεῖς; ἔφη τε ὁ Παῦλος" 
Οὐχ ᾖδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς" γέγραπται 
γὰρ ὅτι ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 

᾿ γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶν Σαδδου- ς 
χαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔχραζεν ἐν τῷ 
συνεδρίῳ: ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἶμι, 

.. υἱὸς Φαρισαίων" περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως 
 γεχρῶν ἐγὼ χρίνομαι. τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος 

ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, 
"καὶ ἐσχίσϑη τὸ πλῆϑος. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ 

 Λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε 
 πγεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 
ἐγένετο δὲ χραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες τινὲς 

πων, ντ ον 

"τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διε- 
μάχοντο λέγοντες" οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ 
 ἀνϑρώπῳ τούτῳ" εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ 
ἄγγελος; Πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως φοβηϑεὶς 
ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασϑῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, 
ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν 
ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 

ΤΠ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν" 
ὑάοσει' ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς 
Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυ- 
 ρῆσαι. Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες 
᾿ 

νά 
Ἡ 

Η 

η 
Ἔ. 

συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι" ἀνεϑεμάτισαν ἑαυτούς, λέ- 
Ὕοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτεί- 
νωσιν τὸν Παῦλον. ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα 
οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι" οἵτυνες 
σιροσελϑόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυ- 
τέροις εἴπαν" ἀναϑέματι ἀνεϑεματίσαμεν ἑαυτοὺς 

κ ὃ ΤΝ ἔστιν 6 ΖΝ - εγω 99 7 λαλ. : ἢ εἴποντος 
Ἢ εἰπόντος Τ' λαλήσαντος | εγεν. : Ὦ επεπεσεν 8 4 -- 
μεν 9 Η ή αγγελος --. 10 δέ-πιτε 19 δε:Ώτε| ΗΝ πειν 

6 υιος Φαρισαιου 9 Βπ - µη δεομαχωμεν 11 ϑαρσει: 
Ἔ Παυλε 19 ανελωσιν 
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Πραξεις Αποστολὼν 58,5. 14, 

δ᾽ Ἔχ 29,57: 

Θ 29,8; 90,6. 

7 

8. Μὲ 99,58, 

ϱ 56,56. 6,89. 

10 

11 18,9. 19/91: 
98.16.98, 

19 

19 

14 16.9.8, 



93,16---98, Πράξεις ποστολων 

16 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

μηδενὸς γεύσασϑαι ἕως οὗ ἀποχτείνωμεν τὸν 
Παῦλον. νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιφολοη 
σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς 
ὡς μέλλοντας διαγυνώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ Ἴ 
αὐτοῦ" ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ὁτοιμο δε η 
ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. Ἀκούσας δὲ ὃ υἱὸς τῆς 
ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν, παραγενόμενος καὶ 
εἰσελδὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ 
Παύλφ. προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παὔλος ἕνα τῶν 
ἑκατονταρχῶν ἔφη" τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε 
πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ. 
ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν 
χιλίαρχον καί φησιν’ ὁ δέσμιος Παῦλος προσ-. 
καλεσάµενός µε ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίσκον Ὁ 
ἀγαγεῖν πρὸς -σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. ἔπι- 
λαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ 
ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνϑάνετο" τί ἐστιν ὃ᾽ 
ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; εἶπεν δὲ ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ὦ 
συνέϑεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν 
Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλων 
τι ἀκριβέστερον συνϑάνεσϑαν περὶ αὐτοῦ. σα “ἢ 
οὖν μὴ πεισὺῇς αὐτοῖς" ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν 
ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες 
ἀνεϑεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε. πιεῖν Ὁ 
ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, “καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι 
σροσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. ὃ μὲν 
οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον, παραγγείλας. 
μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ. - 
Καὶ προσκαλεσάµενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν Ὦ 
εἶπεν" ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως 
πορευϑῶσιν ἕως Καισαρίας, χαὶ ἱππεῖς ἑβδομή- 

16 ὅπ ἢ" η- , εαν δεη και αποδανεω 17 ΝΥ απαγαγε Ι 
Τ' τι απαγγειλαι 18 ΤΥΝ καὶ φησίν 28 νεανιαν 931 ΗὟΥΝ 
πειν 38 εβδοµ. : Ὦ" εκχατον 

16 οπως : -Ἐ αὔριον 
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τς ᾗραξεις Αποστολων 58,54. 80. 

κοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης 
᾿ ὥρας τῆς νυκτός, ! χτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἔπι- 94 
 βιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα 
τὸν ἡγεμόνα, γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν τύπον 9ὅ 
τοῦτον" Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι 961, 1,. 
Φήλικι χαίρειν. Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφϑέντα 27 31,58; 29,56. 
ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσδαι ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι, ἐξειλάμην, 

 μαϑὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν" βουλόμενός τε ἐἔπι- 98 359,80. 
5 γνῶναι τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατή- 
᾿ς γαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν" ὃν εὗρον ἐγκαλού- 99 6.9. 18,14.15. 
ο µενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν 
δὲ ἄξιον ϑανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 
μηνυδείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσε- 80 54,8. 
.σδαι, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ 
τοῖς κατηγόροις λέγειν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. Οἱ 81 
μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς 
ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς 
τὴν Ἀντιπατρίδα" τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς 89 

ἱππεῖς ἀπέρχεσϑαι σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 
᾿ παρεμβολήν" οἵτινες εἰσελϑόντες εἰς τὴν Καισαρίαν 88 
καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέ- 
᾿ς στησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. ἀναγνοὺς δὲ καὶ 84 59,3. 
 ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστίν, καὶ πυϑό- 
μόνος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, ! διακούσομαί σου, ἔφη, 80 
ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται" κελεύσας 
᾿- ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσϑαι αὐτόν. 
ἢ 

ἢ 

- ; 

94 ἢ Ἠ" -- εφοβηΦδη γαρ μηποτε αρπασαντες αυτον οι 
Ιουδαῖοι αποκτε[ί]νωσι, και αυτος μεταξυ εγκληµμα εχη ως 
'' ᾽αργυριον ειλήφως. 397 εστιν: Ἡ,Π ΤΥ: 285Η [κατηγ. ει. 
'' αυτων] | κατηγ.: Ἡ-- [αυτον] 399 εγκληµα : ἢ" -Ἐ εξηγαγον 

Γ 

3 
κ 

"αυτον µολις τὴ βια δ0 , εξαυτης : Π εξ αυτων, | προς 
"αυτον : Τ' αυτους 84 ἙΒ, επαρχιας δὅ του : Ὦ τῷ 

ο ,3,. δεξιοβολους 34 Ώπ -- επι Καισαρειαν 99 νοµου 
 Μωυσεως και Ἰησου τινος δ0 εσεσδαι:-- υπο των [ου- 
 δαιων | Ώη - ερρῶσο 83 πορευεσθδαι 84.8δ αναγν. δὲ 
"την ἐπιστολὴν καὶ επερωτ. τον Παυλον' εκ απ. επαρχιας ει’ 
φῆ" Κιλιξ. και πυὺδομ. εφη" ακουσοµαι σου οταν 
ἣν Ε΄ ᾿ς 876 



98,96: 96,96. 

17,6. 

9198, 

98,90. 

2411-18, Πραξεις Αποστολων 

δ 

ῶῚ Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς 
Ἀνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος 
Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι 

ϱ κατὰ τοῦ Παύλου. χληϑέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο 
κατηγορεῖν ὃ Τέρτυλλος λέγων: πολλῆς εἰρήνης 
τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορϑωμάτων γινομένων 

8 τῷ ξῦνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας, πάντῃ τε 
καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεϑα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ ὁ 

4 πάσης εὐχαριστίας. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε 
ἐνκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως 

ὅ τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον 
λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις 
τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς 

6 τῶν Ναξωραίων αἱρέσεως, ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπεί- 
8 ρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, ἱ παρ᾽ οὗ 
δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων 

9 ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. συνεσέ- 
ὥὕεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ᾿ 

10 ἔχει». Ἀπεκρίδη τε ὃ [Παὔλος, νεύσαντος αὐτῷ 
τοῦ ἡγεμόνος λέγειν ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε 
κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ 

21.11.11 περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, δυναμένου σου ἔπι- 

- 

18 γωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, οὐδὲ παραστῆσαν 

γνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μον ἡμέραι δώδεκα 
19 ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήιμν" καὶ 

οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν µε πρός τινα διαλεγόμενον ὁ 
Ἂ 3 / “ 3” 2 3 -“ 

ἢ ἐπιστασι) σοιοῦντα ὄχλου, ούτε εν ταις συνα- 

3 αυτου : [Η]- ΝΝ «9. ὟΥ προνοιας π.τεκ. πανταχου, 
4 Ἡ επιεικια 6 εκρατήσαµεν, : Ἠὶ - και κατα τον ηµετερον 
γομον ηϑελησαμδν κριναι. (ν. 7) παρελδων ὃδε Άυσιας ο 
χιλίαρχος μετα πολλῆς βιας εκ των χειρῶν ημων απηγαγεν, 

11 ἐπιγνωναι, | Ιερουσαλημ : Π.Ε ΤΥΝ. 

1 πεντε : τινας | τῶν πρεσβ. 9 κατορδωματων 
δ στασιν 9 εωτοντος δὲ αυτου ταυτα συνεπεῦεντο και 
10 κριτην δικαιο» | ευδυμοτερον 11 μου : -ἰ ἢ 12 επι- 
συστασιν 

976 

| 

| 

ον κέλευσας τους κατηγορους αυτου ερχεσδαι επι σε. 



ο ο Πράξεις Αποστολων 34,14. 95, 

δύνανταί σοι περὶ ὧν νυνὶ χατηγοροῦσίν µου. 
ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέ- 
Ὕουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ ὑδεῷ, 
πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν 

"τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, ἐλπίδα ἔχων εἰς 

τὸν ϑεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνά- 
στασιν μέλλειν ἔσεσδαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 
ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν 
“ἔχειν πρὸς τὸν ὑΝεὸν καὶ τοὺς ἀνδρώπους διὰ 
παντός. δι᾿ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων 
εἰς τὸ ἔϑνος µου παρεγενόμην καὶ προσφοράς, 
Ι ἐν αἷς εὗρόν µε ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ 

ὄχλου οὐδὲ μετὰ ϑορύβου, τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας 

Ἰουδαῖοι, οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ χατη- 

"γορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ. ἢ αὐτοὶ οὗτοι 

εἰπάτωσαν τί εὕρον ἀδίκημα στάντος µου ἐπὶ τοῦ 

"συνεδρίου, ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα 

ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ 

χρίνομαι σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν. Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς 

ὁ Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, 

εἴπας" ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, δια- 

᾿γνώσομαν τὰ καὺ᾽ ὑμᾶς" διαταξάμενος τῷ δχατον- 

“τάρχῃ τηρεῖσϑαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα 

᾿χοωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ. Μετὰ 

΄ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν 

᾿Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετε- 

πέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ 

“τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. διαλεγομένου 

δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ 

τοῦ χρίματος τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος 
ς 
: 

ΕΠ εἰριτ "15 εἰς : ΤΠ προς 19 Ἡ εμε, -- 

Ε. 14 -- τοις εν 15 εσεσϑαι : -ἰ- νεκρῶν 16 εχων | 

-- δια παντος 18 εν οις 19 δει 90 ευρον : -ἰ- εν 

μοι 291 εφ: υφ 99 ακουσας ὃε ταυτα ο Φηλ. ανεβ. α. 

98 πη ρενεῦν : εν ῃ προσερχεσὺδαι 96 µελλ. : - εσεσδαι 
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16 Όπ 1215, 

7 ὅ,28.29. 

16 25.1. 

17 Καὶ 16,56.96. 
α 2,10. 

18 91,57. 

19 

20 

21 28,6. 

Ὁ 98,56. 

25 97,8. 

24 

26 



94,26. 96,9. Πραξεις Αποστολων 

ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίδη: τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν Ἧ 
20 δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε" ἅμα χαὶ ἐλπίζων. 

ὅτι χρήματα δοϑήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου" 
διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει. 

85,0. 7 αὐτῷ. Διετίας δὲ πληρωϑείσης ἔλαβεν διά-. 
δοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον: δέλων τε χάριτα 
καταϑέσϑαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ απών τὸν 
Παῦλον δεδεμένον. 

2ῦ Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς 
ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρίας, 

1. ἃ ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι, 
τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν. 

98,105. 8 αὐτὸν ' αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως μετα-. 
πέμµψηται αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες. 

4 ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. ὃ μὲν οὖν Φῆστος. 
ἀπεκρίδη τηρεῖσῦαι τὸν [Παῦλον εἰς Καισαρίαν, 

ὅ ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐχστορεύεσϑαι" οἱ οὖν 
ὃν ὑμῖν, φησίν, δυνατοὶ συνκαταβάντες, εἴ τί ἐστιν 

6 ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον, κατη Ἰορείτωσαν αὐτοῦ. Δια- 
τρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ὀχτὼ ἢ, 
δέκα, καταβὰς εἰς Καισαρίαν, τῇ ἐπαύριον κ 
ίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐχέλευσεν τὸν [Παῦλον 

7 ἀχθῆναι. παραγενομένου δὲ αὐτοῦ περιέστησαν 
αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, 
πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα χαταφέροντες, ἃ οὐκ 

8 ἴσχυον ἀποδεῖξαι, τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι 
ο οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ 

54,21. 9 ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. ὃ Φῆστος 
δὲ ϑέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταϑέσϑαι, ἀπο- 

36 Ἡ δοῦ. [αυτω] 37 Ψδελων ... δεδεµ. : ὮΣ τον δε 
Παυλον ειασεν εν τηρήσει δια Δρούσιλλαν 98, 1 Ἐ ἐπαρχία 
ὨΤῪΝ -χειω 

395 καιρω δε επιτηδιω 96 Παυλου : -- οπως λυση 
αυτον | ὠμιλει : διελέγετο 37 χαριτας 25,9 ο αρχιερευς 
ὃ ατοπον : τουτω ϐ -- ου πλειους 
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ἢ ἘῺΝ ἐκεῖ περὶ τούτων κρυϑῆναι ἐπὶ ἐμοῦ; 
μι εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος" ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος 
 Καίσαρός εἰμι, οὗ µε δεῖ, χρίνεσϑαι. Ἰουδαίους 
το ὀδὲν ἠδίκηκα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 
εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον δανάτου πέπραχά 
τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποϑανεῖν" εἰ δὲ οὐδὲν 
ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς µε δύ- 
ναται αὐτοῖς χαρίσασϑαν" Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 

ότε ὁ Φῆστος συνλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου 
πεχρίϑη" Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα 

Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ 
βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισαρίαν 
Ἰσπασάμενοι τὸν Φῆστον. ὡς δὲ πλείους ἡμέρας 

τὰ διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέϑετο τὰ 
ατὰ τὸν Παὔλον λέγων: ἀνήρ τίς ἔστιν. κατα- 
ελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, περὶ οὗ γενο- 
μένου µου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούμενοι 

ατ᾽ αὐτοῦ καταδίκην' πρὸς οὓς ἀπεκρίϑην ὅτι 

οὐκ ἔστιν ὄϑος Ῥωμαίοις χαρίζεσϑαί τινα ἄν- 

ϑρωπον ποὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον 

χοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι 

ερὶ τοῦ ἐγκλήματος. συνελϑόντων οὖν αὐτῶν 

"ἐνδάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ ἑξῆς 

᾿χαϑίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχϑῆναν τὸν 

ἄνδρα" περὶ οὗ σταδέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν 

τὴ ἰτίαν ἔ ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρῶν, ζητήματα 

κ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς 

ο΄ 11 Τ ουδέν ἐστιν 18 Πὸ ασπασοµενοι 14 Ἡ κατα- 

αρ μενος Ίότε.. Ὦ δε | 17 ΗΝ - αυτων 18 ὯΤ' 

10 ηδικησά 16 δικὴην 16 ἀνϑρωπον : -Ἐ εις απωλειαν 

επεφερον 
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17 
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19 18,16. 



εἰ Ν αντ. νοὶ η 4 τα ον 
ο ος τὴ ος ος κ ον ιν 

᾽ . Ἢ τν 2 Υ 

9ὅ,20- 2360,,, Πραξεις Αποστολων 

αὐτὸν καὶ περί τίνος Ἰησοῦ τεϑνηχότος, ὃν ἔφασκεν 
20 ὁ Παῦλος ζῆν. ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ 

τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσϑαι εἰς 
21 Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσϑαν περὶ τούτων. τοῦ 

δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηϑῆναν αὐτὸν εἰς 
τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσϑαι 

. αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 
1, 38,8, 99 | Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον' ἐβουλόμην καὶ 

αὐτὸς τοῦ ἀνϑοώπου ἀκοῦσαι. αὔριον, φησίν, 
“ΜῈ 10,18, 98 ἀκούσῃ αὐτοῦ. Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλϑόντος 

τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς 
φαντασίας καὶ εἰσελϑόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον 
σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν 
τῆς πόλεως, καὶ χελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχϑη. 

5.7. 35,59, 94 ὁ Παῦλος. καϊ φησιν ὁ Φῆστος" Ἀγρίππα βασιλεῦ 
καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, ϑεωρεῖτε 
τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆϑος τῶν Ἰουδαίων. 
δνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνϑάδε, 

26 βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι. ἐγὼ δὲ κατε- 
λαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν ϑανάτου πεπραχέναι, 
αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν 

960 ἔκρινα πέμστειν. περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ 
κυρίῳ οὐκ ἔχω" διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν 
χαὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως 

27 τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω: ἄλογον. 
γάρ μον δοκεῖ πέμστοντα δέσμιον ιΗ) καὶ τὰς κατ᾽ 

Φραὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν 
Παὔλον ἔφη" ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν. 
τότε ὁ Παὔλος ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο" 

ϱ Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βα- 
σιλεῦ Ἀγρίπετα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ 

94 δὲ ενετυχεν 96,1 περι : ΔᾺΝ υπερ 

90 τὴν : ῬΓ εις | τουτου (19) 91 πεμφω 323 Φηστον: - 
ἐφη | αυριον : ϱι ο δε 394 επιβοῶωντες 9 καταλαβοµενος . 
96 εχω τι γραψφαι 

980 ᾿ 



Πραξεις. Αποστολων 96-14, 

; μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσῦαι, μάλιστα γνώστην 8 
ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ιουδαίους ἐδῶν τε 
καὶ ζητημάτων" διὸ δέομαι μαχροϑύμως ἀκοῦσαί 
μου. Τὴν μὲν οὖν βίωσίν µου ἐκ νεότητος τὴν 4 
ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔϑνει' μου ἔν τε 
Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι, προγινώ- δ 38,6. ῬᾺ 8,5. 
"σκοντές µε ἄνωϑεν, ἐὰν ϑέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι 
κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας 
᾿ϑρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι 6. 98,50. 
“τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, εἰς ἣν τὸ δω- 7 2115. 
 δεχάφυλον ἡμῶν ἐν ἐχτενείᾳ νύχτα χαὶ ἡμέραν 
᾿λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι" περὶ ἧς ἐλπίδος 
᾿ μι ἢ ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ. τί ἄπιστον 8 
κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ ὃ ϑεὸς νεκροὺς ἐγείρει; 
ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ 9 9,:1--99; 

9-20: 

Ἢ 96 8-91, τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι" ὃ 10 
καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε 
"τῶν ἁγίων ἐγὼ ὃν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ 
"τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε 
αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον, καὶ κατὰ πάσας τὰς 11 
συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον 
βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς 
ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. Ἐν οἷς 19 
πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ 
ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης κατὰ 18 
τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόϑεν ὑπὲρ τὴν 
“λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμνψαν µε φῶς καὶ 
τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους" πάντων τε χατα- 14 
σιεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λέ- 

57 σὲ οντα 4εκ: ΠΣΥ τὴν | παντὸς ΤῸ οι 
4 Τ' Ῥρησκιας 7 ΠΎΝΥ καταντησειν 10 Ἡ-- τε 19 

8 ζητηµατων: -ἰ επισταµενος | δεομαι:- σου 6 εις : 
προς | -ημων 7 βασιλευ Αγριππα 8 τι; απιστον 
19 εν οις : -ἰ- και | τῆς : - παρα 14 γην : ᾧ δια τον 
φοβον εἐγω µονος Ἐ 
Ε-:- 981 



16 

Ἐπ 91.8. 16 

ον ασ. 1τ 
1 ον 16, 86, 

Ὧϊ 88,8, 18 
158,8; 42,716; 

61.1. 
| ο 90152. 
Ἐ 9/9. 001118. 

α 1.416. 19 

με 8,8. 90 

91. 80:91. 9Ὲ 

1, 94:44--4Π. 92 

1 Κ 10,30. 98. 

24 

26 

50,0. 90, Πράξεις Αποστολῶν 
κα. 

᾿ - 

γουσαν πρός µε τῇ Ἑβοαϊδι ολο, Σαοὺλ 
“τ 

Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα 

Λλακτίζειν. ἐγὼ δὲ εἶπα" τίς δῖ, κύριε; ὁ δὲ κύριος 

| 
α 

Μο ι 

] 

3 

εἶπεν, ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις. ἀλλὰ 

ἀνάστηϑι καὶ στῆδϑι ἐπὶ τοὺς πόδας σου" εἰς τοῦτο 

γὰρ ὥφϑην σοι, σπροχειρίσασϑαί σε ὑπηρέτην καὶ 

μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφϑήσομαί σοι, ἔξαι- 

θούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐϑνῶν, εἰς, 

οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε ἀνοῖξαι ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, 
τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς 

ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν ϑεόν, τοῦ "λαβεῖν 

αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ὃν τοῖς 

ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. Ὅϑεν, βασιλεῦ 

Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειδὴς τῇ οὐρανίῳ 

ὀπτασίᾳ, ἀλλὰ τοῖς ὃν Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ 

Ἱεροσολύμοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, 

καὶ τοῖς ὄδνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἔπι- 

στρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα 

πράσσοντας. ἕνεκα τούτων µε Ἰουδαῖοι συλλα- 

βόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασϑαι.. 

ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἄχοι τῆς 

ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε 

καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται 

ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσϑαι καὶ Μωῦσῆς, εἰ 

παϑητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως 

νεκοῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ 

τοῖς. ἔϑνεσιν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου 

ὃ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν’ μαίνῃ, Παῦλε" 

τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτοέπει. 

ὁ δὲ Παῦλος" οὐ μαίνομαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, 

16 εἰδὲες : Ἠ | µε 17 ΤΎΝ σε, αν. 30 Ἱεροσολύμοις, : 

ΠΥ --, : ὙῸὲΠὺΠὺ᾿ εἰς | Τμ Ιουδαιας και 51 εν ΤΠ ΡΥ 

οντα 

16 -- κυριος | Ἰησ.: -- ο Ναζωραιος 18 αυτων : 

τυφλων 94 γραμματα : -Ἐ επιστασδαι 

982 

οί Μπ 



στιν ἐν γωνίᾳ στεστοαγινένον τοῦτο. πιστεύεις, 
βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πι- 

ὀλίγῳ µε πείδεις Χριστιανὸν ποιῆσαι. ὁ δὲ Παῦλος" 
ὀξαίμην ἂν τῷ δεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ 

' οὐ µόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς 
μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κἀγώ 

᾿ ε ὁ βασιλεὺς καὶ ὃ ἡγεμὼν ἥ τὸ Βερνίκη καὶ οἱ 

τοὺς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν ϑανάτου ἢ 

δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη" ἀπολελύσϑαι ἐδύνατο ὁ ἄν- 
όνος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας 
ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ. ὀνόματι Ἰουλίῳ 
σπείρης Σεβαστῆς. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδρα- 
μυττηνῷ μέλλοντι, πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν 
τόπους ἀνήχϑημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου 
Μακεδόνος Θεσσαλονικέως" τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχ- 

μεν εἰς Σιδῶνα, φιλανϑρώπως τε ὁ Ἰούλιος 
Παύλφ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους 

» 26 20--- και | 260Ν)--- τι 98 ποιησαι : Π" γενεσθαι ([ονίε 
"µε σειδεις Ῥτο πεποιδας) 99 Τ ευξαµην | ΗΝ και εγω 

851 αξιον : ὮΤ-ί- τι 27,9 Ἡ ΑἈδραμυντηνω ὟΝ ᾽Αδραμυντηνω 

96 -- ουδεν 98 Χρηστιανον 99 πολλω 80 και 
τα ειποντος ανεστη 27,1 ὉΠ και ουτως ἐκρινεν αυτον 

ἡγεμὼν. αναπεμπεσὺαι Καισαρι | ημας : τους περι τον 
Παυλον 3 Θεσσαλογικεων δε Αρισταρχος και κ ώσος 

3 Ιουλιανος - 
: ι 988 

26 18,20, 

27 

29 

εἶμι, παρεχτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. Ἀνέστη 80 

υνκαδήμενοι αὐτοῖς, καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν 81 

τεύεις. ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον: ἐν 98 11ο. 

[ δεσμῶν ἄξιον πράσσει ὁ ἄνϑροωπος οὗτος. Ἀγρίππας 82. 36,11. 

Ὡς δὲ ἐκρίϑη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν) 7 τομ». 

1999: 20,4, 

94,98; 58,9,10. 



9 Κὶ 11/956.90. 
τν 16,29. 

θε -- 16, Πραξεις ᾿Αποστολῶν 

υ κ ών ων ΟΣ αρ 
ἐξ ο ες . σα εν 

4 πορευδέντι ἐπιμελείας τυχεῖν. κἀκεῖϑεν ἀναχϑέντες 

ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους 

ὅ εἶναι ἐναντίους, τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κι- 

λικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλϑαμνεν 
ς 

6 εἰς Μύρρα τῆς Λυκίας. Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατον- 

τάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν 

7 ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις 

βοαδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν 

Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὕπε- 

8 πλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην, μόλις τε 

παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλδομεν εἰς τόπον τινὰ ὃ 

καλούμενον Καλοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις 

9 Λασέα. Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ 

ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν. 

νηστείαν ἤδη Δαρεληλυδέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος 

10 Ι λέγων αὐτοῖς" ἄνδρες, ϑεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως 

καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ 

πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσε- 

11 σϑαι τὸν πλοῦν. ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ 

καὶ τῷ ναυκλήοῳ μᾶλλον ἐπείϑετο ἢ τοῖς ὑπὸ 

19 Παύλου λεγομένοις. ἀνευϑέτου δὲ τοῦ λιμένος 

ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες 

ἔϑεντο βουλὴν ἀναχϑῆναι ἐκεῖδεν, εἴ πως δύναιντο Ε 

καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα 

τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. 

.18 Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προϑέσεως 

κεχρατηκέναι, ἄραντες ἄσσον παρελέγοντο τὴν 

14 Κρήτην. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ αὐτῆς͵ 

1 ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος εὐρακύλων" συν- 

αρπασϑέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναµένου 

6 διαπλευσ. : ΓΕ -[δὲ ηµερων δεκάπεντε | Ὗ κατηλ- 7 

Φομεν 8 Π' πολις ην | ΤΥ Λασαία 

δ Μυρρα : Λυστρα(ν) ὃ Αλασσαα 18 Ἄσσον οἱ Ἄσσον. 

14 ευροκλυδων 
984 



Πράξεις Αποστολων 97,16. 99. 

9 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες χαλο μενα Καῦδα 16 
ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης, 
ο ἣν ἄραντες βοηδείαις ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ 17 
᾿ σλοῖον᾽ φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκστέ- 
'.σωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 
σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν 18 
ἐποιοῦντο, καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν 19 

τοῦ πλοίου ἔριψαν. μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων 90 
᾿ ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε 
οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃοεῖτο ἐλπὶς 
Ἂ στᾶσα τοῦ σώξεσϑαι ἡμᾶς. Πολλῆς τε ἀσιτίας 91 
᾿ ὑπαρχούσης τότε σταϑεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν 
εἶπεν" ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειδαρχήσαντάς μοι 
, μὴ ἀνάγεσθδαι ἀπὸ τῆς Κρήτης χερδῆσαί τε τὴν 
. ὥβριν. ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. καὶ τὰ νῦν παραινῶ 99 
ὑμᾶς εὐϑυμεῖν: ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται 
ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου. παρέστη γάρ µοι 98 
' ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ δεοῦ οὗ εἰμι, ᾧ καὶ λατρεύω, 
ἄγγελος ! λέγων: μὴ φοβοῦ, Παῦλε' Καίσαρί σε 94 95,1. 
δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ χεχάρισταί σοι ὁ ϑεὸς 
σάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. διὸ εὐϑυμεῖτε, οὔ 
3 ἄνδρες" πιστεύω γὰρ τῷ .ϑεῷ ὅτι οὕτως ἔσται 
χαϑ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. εἰς νῆσον δέ 98 384. 
τινὰ δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. Ὡς δὲ τεσσαρεσκαι- 97 
δεκάτη γνὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ 
Ἀδοίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται 
προσάγειν τυνὰ αὐτοῖς χώραν. καὶ βολίσαντες 98 
εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ 
πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε" φοβού- 99 
μενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, 

.1δ επιδοντες : ὨΪ- τω πλεοντι και συστειλαντες τα ιστία 
“16 ΤῪΝ Κλαῦδα 19 ἽΝ εροιφαν 38 εἰμι : Τ-- εγω 
97 Ἡ Ἄδρια | ἢ προσαχεῖν 

ἐὐ 17 σκξυος : τστίον | εφερομεῦδα 19 ερριφαµεν 97 επε- 
ενετο | «προσεγγιζειν 96 και 19 1 οίτιες 399 εκπεσωσιν 

ΚΑΊΕΙ 886. 96 



ϱ1,90--41. Πραξεις Αποστολων. 

ἐκ πρύμνης ὀῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας εὔχοντο 

80 ἡμέραν γενέσθαι. Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων 

φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκά- 

Φην εἰς τὴν ϑάλασσαν προφάσει ὡς ἔχ πρῴρης 

81 ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν, εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ 

ἑχατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις" ἐὼν μὴ οὗτοι 

μείνωσιν ὃν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωϑῆναι οὐ δύνασϑε. 

89 τότε ἀπέχοψαν οἱ στρατιῶταν τὰ σχοινία τῆς 

οι. 88 σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐχστεσεῖν. Ἄχρι δὲ οὗ 

ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσϑαι, παρεχάλει ὁ Παῦλος 

ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων" τεσσαρεσκαι- 

δεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι 

1 ὅπ ΤΣ νων διατελεῖτξ, μηϑὲν προσλαβόμενοι. διὸ παρακαλῶ 

ΜῈ 1080, ὑμᾶς μεταλαβεῖῦ τροφῆς" τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς 

ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχεν" οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν 

641. 11 4,4. 86 ϑοὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. εἴπας δὲ ταῦτα 

καὶ λαβὼν ἄοτον εὐχαρίστησεν τῷ ϑεῷ ἐνώπιον 

86 πάντων καὶ χλάσας ἤρξατο ἐσϑίειν. εὔϑυμοι δὲ 
γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. - 

87 ἤμεϑα δὲ αἱ πᾶσαν ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ διακόσιαι 

88 ἑβδομήκοντα ἕξ, χορεσϑέντες δὲ τροφῆς ἐκού- 

φιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν 
89 ϑάλασσαν. Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ - 

ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα 

αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι 

10 τὸ πλοῖον. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων 

εἰς τὴν ϑάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς ζευχτηρίας 

τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα τῇ 

41 πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. περιπεσόντες 

δὲ εἰς τόπον διϑάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ 

39 ΗΝ ηυχοντο 88 Τ' εμελλεν 8δ εσδιειν : Ἠ -|- 

επιδιδους καὶ ημιν 87 ὃδιακοσιαι : δὲ ως 89 42 εκσωσαι 

80 εκφυγειν  - προφασει 84 προσλαρειν | ηµε-- 3 
τερας | πεσειται 86 µετελαμβανον 87 εξ : πεντε 
89 δυνατον 
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Πραξεις Αποστολων Φ7,45. 98,7, 

ἡ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ 
σρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας. Τῶν δὲ στρατιωτῶν 49 
βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποχτείνωσιν, 
μή τις ἐχκολυμβήσας διαφύγῃ" ὁ δὲ ἑκατοντάρχης 48 
βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς 
τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους 

χολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέ- 
ναι, | καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς 44 ο. 5, 

δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτως 
ἐγένετο πάντας διασωδῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 

ποσο. δι 

τν 

ει 
πρ τὰ ἊΝ 

ἸῸΝ 
ον 

τὴ 

} 

: Καὶ διασωϑέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη 8 
ἡἣ νῆσος καλεῖται. οἵ τε βάρβαροι παρεῖχαν οὐ 9 

τὴν τυχοῦσαν φιλανϑρωπίαν ἡμῖν: ἅψαντες γὰρ 
πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν 
τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. συστρέψαντος 8 
δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλῆϑος καὶ ἐπι- 
 ϑέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς ϑέρμης 
 ἐξελϑοῦσα καὺδῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ. ὡς δὲ 4 

εἶδον οἱ βάρβαροι χρεμάμενον τὸ ϑηρίον ἐκ τῆς 
᾿ χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον" πάντως 
'. φονεύς ἐστιν ὃ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα 
ἐκ τῆς Ψαλάσσης ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. ὃ μὲν ὅ Μο 16,18. 
οὖν ἀποτινάξας τὸ ϑηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαϑεν 
οὐδὲν κακόν. οἱ δὲ προσεδόχων αὐτὸν μέλλειν Θ 14,1. 
 σπίμπρασϑαν ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ 
πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ ϑεωρούντων 
μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι 
ἔλεγον αὐτὸν εἶναι ϑεόν. Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν Ἱ 
τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου 

ἊΨ 

. 41 Βπ Υ- των κυµατων 48 ἊΝ απορριφ. 98,1 Ἡ 
"Μελιήνη 4 Η ειδαν 6 Τ εμπιπρᾶσδαι ὙΝ πιμπρᾶσδαι | 
Π' µεταβαλλομενοι 

᾿ 41 διελυεῦτο 44 ἐπι γῆς 28,8 αναφαντες | προσανε- 
 λαμβανον 8 διεξελϑουσα | καδηψατο ὅ αποτιναξαμενος 
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ἣν 

ἥ { ο Αλ ολ’ κ ΝΑ όν τ ο Μο Ἐφμεὶ σε να τις. 

58,8.:11. Πραξεις Ἀποστολῶν ο οι 

ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδέξαμενος ἡμᾶς τρεῖς ἢ 

8 ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. ἐγένετο δὲ τὸν πα- ς 

τέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνε- ὁ 

χόμενον κατακεῖσδαι, πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελδὼν 

καὶ προσευξάμενος, ἐπυϑεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο 

9 αὐτόν. τούτου δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ὃν 

τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσϑενείας προσήρχοντο καὶ ἐδερα- 

10 πεύοντο, οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς 

χαὶ ἀναγομένοις ἐπέϑεντο τὰ πρὸς τὰς χορείας. 

1 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχδημεν ὃν πλοίῳ 

παραχεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ, Ἀλεξανδουνῷ, παρα: 

19 σήμῳ Διοσκούροις. καὶ καταχϑέντες εἰς Συρα- 

18 χούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς, ὅϑεν περιελ- 

ϑόντες κατηντήφαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν. 

ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλδομεν 

14 εἰς Ποτιόλους, οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλή- 

Ψήμεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά" καὶ 

16 οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἠλδαμεν. χἀκεῖὺεν οἱ 

ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἤλϑαν εἰς 

ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχοι Ἀππίου φόρου καὶ Τριῶν 

ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ 

.7,8.186 ϑεῷ ἔλαβε ϑάρσος. Ὅτε δὲ εἰσήλϑομεν εἰς 

Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλφῳ μένειν χαὺ” ἑαυτὸν 

σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν 'στρατιώτῃ. 

θ81. 17 Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συνκαλέσασδαι Ἢ 

εὐ αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους" συνελ- 

ϑόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς" ἐγώ, ἄνδρες 

7 ΖΕῪΝ ημεραὰς τρεις 9 Ἡ [και] οι 12 ἽΝ ημεοαις 

τοισιν 18 Ἡ περιελοντες 16 Ἡ εισηλδαµεν | εις: Ἔ- 

την | επετρ. τω Παυλω : Ὦ" ὁ εκατονταρχος παρεδώκεν 

τους δεσµιους τῶ στρατοπεδαθχῶ, τω δε Παυλω επετραπη |- 

ἱ. έαυτον : Ὦΐ- -ἰ εξω της παρεμβολῆς |- 

7 Πουπλιω 9 γενομ. : - Όγιους 10 την χοειαν 

14 παρ : επ | εμµειναντες 16 - ου 
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φώς, 

κ «άκρας. 

όν ο δῶν ών τος 3 

ων ο ΠΝ αλκοόλ λάκι τὸ: ᾿ αμ ρα νο φον τυ οὶ, 



ο ρος οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ: λαῷ ἢ τοῖς 
β ᾿ ἔϑεσι. τοῖς πανε ανν δέσμιος, ἐξ Ἱεροσολόμων 

ἀνακρίναντές µε ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδε- 
μα “μίαν αἰτίαν ἡ)δανάτου ὑπάρχειν ὃν ἐμοί: ἀντι- 
λεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσϑην ἐπικαλέ- 

᾿ς σάασϑαν Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ δὕνους μου ἔχων 
Ἢ τι κατηγορεῖν. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρ- 
᾿ς εχάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ σπροσλαλῆσαι" εἴνεχεν γὰρ 
Ἶ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περί- 
χειμαι. οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν" ἡμεῖς οὔτε 

γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεϑα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 

οὔτε παραγεγόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν 

ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. ἀξιοῦμεν δὲ 

παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς " περὶ μὲν γὰρ τῆς 

ε αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν ὅτι πανταχοῦ 

ε  ἀντιλέγεται. Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἠλὑον 

πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίδετο 

᾿ διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, πείϑων 

οτε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό "τε τοῦ γόμου 

᾿ Μωύσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωΐ ἕως 

᾿ ἑσπέρας. καὶ οἱ μὲν ἐπείϑοντο τοῖς λεγομένοις, 

οἱ δὲ ἠπίστουν: ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλή- 

ἢ λους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, 

ὅτι καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλήησεν διὰ 

ἢ ]ρα]ου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 

λέγων" 

᾿ --ὃ--”-”ὃ-”----
Ἂ-. 

Γι 90 Ἡ, ενεκεν 98 Ἡ ηλϑαν 34 ηπιστουν : Ἡ, Ε.Τ ΥΥΝ" 

96 δε: Ὕ τε 

αν ᾿ς 18 οιτινες : - πολλα 19 Ιουδ. : -- και επικραξοντων" 

 αιρε τον εχδρον ημων | κατηγ.: -ἰ αλλ ινα Λυτρὠσομαι 

᾿ την Φυχην µου εκ ϑανατοῦυ 98 Ίκον | διαμαρτ. 

Ἔ ἐ υστυθεμενὸς 9δ υμῶν : ἡμῶν 
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Πραξεις Αποστολῶν . 238,18--96, 

18 

19 906,11. 

90 96.6.7. 

21 

29 94,14. 1, 9,84, 

28 

24 
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98,.17..-.81,. Πράξεις Αποστολων 

15 6.9.10. 

ου 

πορεύδ"ητι πρὸς τὸν λαὺν τοῦτον καὶ εἰπόν" 

ἀκο] ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 

καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε' 

ἐπαχύνϑη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 

καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, 

καὶ τοὺς ὀφὺδαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν' 

μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς 

καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν 

καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, 
. Β᾽ καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

νο 98 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔϑνεσιν ἀπεστάλη, ᾿ 
γά 

90 

98, 1,8. 51 

τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ" αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 

Ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ὃν ἰδίῳ μισϑώματι, 

καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς 

αὐτόν, κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ διδά- 

σκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ 

πάσης παρρησίας ἀκωλύτος. 

96 Ἢ υμιν εστω | ἄπ Π'-- (ο. 29) και ταυτα αυτου 

εἰπόντος απηλϑον ου Ιουδαιοι πολλὴν εχοντες εν εαυτοις 
ζητησιν 81 ΤῬ.-- Χριστου 

97 εβαουνδη 80 ἔπ -Ε Ιουδαιους τε και Ελληνας 
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Ὡς: Ὁ χες ὃ 

ΟΣ 

ἀρὰ ο κ λει κκώνώς ο νωρλοὰ 

Ψ αγαπη ὥ. οἳ -- 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 
Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπό- 1 τα 

στολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον ϑεοῦ, ὃ προ- 9 
επηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς 
ἁγίαις περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ 8 
σπέρματος Δαυεὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισϑέντος 4 
υἱοῦ ϑεοῦ ἐν δυνάμει, κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ 
ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ χυρίου 
ἡμῶν, δι᾽ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὅ 
ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔϑνεσιν ὑπὲρ τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ, ὃν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ ϐ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγα- Τ 
πητοῖς ϑεοῦ, χλητοῖς ἁγίοις" χάρις ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ ὑὡεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. ᾿ 

Ἶ Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου διὰ Ἰησοῦ 8 
᾿ς Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν 
᾿ χαταγγέλλεταν ὃν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. μάρτυς γάρ 9 

μού ἐστιν ὁ ϑεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί 
µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδια- 
λείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι | πάντοτε ἐπὶ τῶν 

ΗΤΟ Ἠρίβίοιας Οδύμο!οαβ Ῥαυ]πὶς απθοροπιπό, ΗΒ, 
γαθπαϊ από Ηπιστολαι Παυλου, Ἡ Ρταθίθτθᾶ ΙπάΙοθΘΠΙ θΏΙβίο- 
ΑΤάΠΙ 5] ρ] ΔΙΌ; θρἰβθο]απι αἆ Ἠθβγαθο ἀβίαπι ἩΤῪΝ 
θΏἰ5{ο]ῖ8 ραδίοτα]Ιθιβ Ῥγαθπι απ, Ἡ, Ῥοβίροπ{ῦ 

1 ΤῊΝ Χριστου Ίήσου 38 Ἔ αγιαις, 8 ΤῪΝ αυτου του 

6 ἋΝ υµεις, 7 Ὠἴ- εν Ῥωμή 9 Ἠ/ ποιουµαι, 

4 προορισδεντος 7 αγασπ. . : ἐν 
8 περι : υπερ 9 μου 19 : μοι 
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ὃ γεννώµενου 

9 πι 7,19, 
9,6. Μὲ 99,49, 
Ἀοὲ 18,88. 

Λοί 96.16--18. 
16.18. 6 97.9. 

111,2. 95 Κὶ 1,1, 
11. 

Να θ,96.96, 

16.19. 1 Τι 1,8, 

ῬᾺ 1,8. 
Ὦ 1,16. 

10 Αοι 19,51. 
16.98.89. 



111:-98. | Προς | Ῥωμαιους 

προσευχῶν µου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ ἑ εὔοδω- Ἢ 
ὑήσομαι ἐν τῷ ϑελήματι τοῦ ϑεοῦ ἐλδεῖν πρὸς 

Ὧ 

Αοὶ 26/41. 11 ὑμᾶς. ἐπιποϑῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ. Ἷ 
χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχϑῆναι Ἢ 

2}Ρ1,4.19 ὑμᾶς, τοῦτο δέ ἐστιν συνπαρακληϑῆγναιν ὃν ὑμῖν 
διὰ τῆς ὃν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. - 

5 16.6.18 οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις. ̓  
προεδέµην ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύϑην ἄχοι - 
τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν 

14 χαϑὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔϑνεσιν. Ἕλλησίν -- 
τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις όφει- 

ο... 16 λέτης εἰμί" οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόῦδυμον καὶ 

οι 1349. 16 ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασδαι. οὐ γὰρ - 
ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον: δύναμις γὰρ ϑεοῦ - 
ἐστιν εἰς σωτηρῖαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ 

νι 17 τὲ πρῶτον καὶ λληνι. δικαιοσύνη γὰρ ϑεοῦ 
πο ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἓκ πίστεως εἰς πίστιν, 

καϑὼς γέγραπται" ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. ὦ 
ο Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ ϑεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ τὴ 
ὃ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνϑρώπων τῶν 

ος) 19 τὴν ἀλήδειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, διότι τὸ 
“γνωστὸν τοῦ ϑεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς" ὃ 

η 20 δεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. τὰ γὰρ ἀόρατα ᾿ς 
αὐτοῦ ἀπὸ χτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοού- 
μενα χκαϑορᾶται, ἥ τε ἀῑδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ ὁ 

ΓΝ ἀ18. 91 δειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους,] διότι -- 
γνόντες τὸν ϑεὸν οὐχ ὡς ὑδεὸν ἐδόξασαν ἢ πὐχαρί- 
στησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώδησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς 
αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 

τ 10,14. 92 ἱ : ο ᾿ . ον 
1 1ροςς φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνδησαν, καὶ ἤλλαξαν 
ῬΒ 106,20 28 ι 190. 

Ὦὲ 4,16--19. . 
10 ἨΥ µου δεόμενος, 16 Ὠἳ -- τοις εν Ῥωμη ᾗἹ6 Η ὀ 

[πρωτον] 91 Ἠ ευχαριστησαν | ΗΝ αλλα | ο 

18 ουκ οιοµαι δ 16 ευαγγ. του Χριστοῦ | -- εις αν 
σωτηριαν 17 δικαιος : -- µου 18 την αληὺ. : - του 
Ψεου 90 -- αἴδιος 38 ηλλαξαντο 1ρ 

᾿ 
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ἐν ταῖς ἐπυϑυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκα- 
 Φαρσίαν τοῦ ἀτιμάξεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν 

ὅς. “«ὐπῷὐρδν" οὐ» 

- ἂς 

ἢ 

» 

ἐμ» ἢ." 

αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν. τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ϑεοῦ 
ὃν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσϑησαν καὶ ἐλάτρευσαν. 
τῇ κτίσει παρὰ τὸν χτίσαντα, ὃς ἐστιν εὐλογητὸς 

εἷς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν 
- αὐτοὺς. ὁ ϑεὸς εἰς πάϑη ἀτιμίας" αἵ τε γὰρ 
“ϑήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χοῆσιν 
εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες 27 ΤΟΣ 30,18, 

᾿ ἀφέντες τὴν φυσικὴν. χοῆσιν τῆς ϑηλείας ἐξεκαύ- ΠΩ 
ὤησαν ὃν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες 
ὃν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαξόµενοι καὶ 
τὴν ἀντιμισϑίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν 
δαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καϑὼς οὐκ ἐδοκί- 
μασαν τὸν ϑεὸν ἔχειν ὃν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν 
αὐτοὺς ὁ ϑεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ 

καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ 
πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φϑόνου φόνου ἔριδος 
δόλου κχκακχοηϑείας, φψιδυριστάς, ! καταλάλους, 

'"Φεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, 
᾿ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπευϑεῖς, | ἀσυνέτους, 

ἀσυνϑέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας" οἵτινες τὸ 

δικαίωμα τοῦ ϑεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα 
πράσσοντες ἄξιοι ϑανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ 

97 Π' αρρ- ο | Ἡ αρσεσιν,  Η αὗτοις 99 Ὦ 

κακια πονηο.. πλεον. οἱ πον. κακία πλεον. (5ο Τὴ | Ἡ 

Εἰ χοποηθιας δὃ2 Ὦ επιγινώσκοντες | ποιουσιν ... συνευδο- 

κούσιν : Π” [οι] ποιουντες ... [οι] συνευδοκουντες 

ο 94 ιο και | εν ἐαυτοις 96 φυσιν : - χρῆσιν 
“27 αντιλαμβανοντες 3385 - ο ϑεος 99 - δολου 

9989 
᾿ .81 ἀστοργ. : - ασπονδους δ2 επι}. : -᾿ οὐκ ενοησαν 

. ᾿ 

"ΜΝ , : κα ν - 
ο. ͵ ἢ τι] 

τ “δ )» ἐᾷ ᾿ 5 

Προς Ῥωμαιους "1 14--.59, 

"τὴν δόξαν τοῦ ἀφὑδάρτου δεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος ͵ 
φϑαρτοῦ ἀνϑροώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων 
"καὶ ἑρπετῶν. Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ δεὸς 94 Λοι 1419. 

6 9,0. 

20 

28 

99 

80 

91 

92 

ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν. 
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αν Ἵ 

τι 

Ακ σα ΡΜ ον ο 
ο. 

ο ας Προς Εωμαιους 

ΜῈ 7,5. 7 8,7. 2 

9 

ὃ 

Ρ 3.10.. Δ 

ὄ 
Ῥς 69,18. 

Ῥυν 24,12, 
Με 16,57. 6 

5Κύ,10. 5599. η 

ὉΠ} 1.8. 8 

1916: 89,9. 9 

10 

Αοί 10.84. 
1Ρ 11τ. 11 

12 

. ΜῈ 1,21. 18 
1 05}. 

ος 1:29.26. 

Αοέ 10,86. 14: 

Διὸ ἀναπολόγητος εἴ, ὦ ἄνδρωπε πᾶς ὁ κρίνων" 
ὃν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν χατακχρίγεις" 
τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὃ χρίνων. οἴδαμεν δὲ ὅτι 
τὸ κρίμα τοῦ ϑεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήϑειαν ἐπὶ τοὺς. 
τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. Λλογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄν- 
ὥρωσπε ὃ κοίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ 
ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ χρίμα τοῦ δεοῦ, 
ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς 
ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροϑυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν 

ὅτι τὸ χοηστὸν τοῦ ϑεοῦ εἰς µετάνοιάν σε ἄγει; 
κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον 
καρδίαν ὑησαυρίζξεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς 

3 
. 
ς 

καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκοισίας τοῦ Φεοῦ, ὃς. 
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ: τοῖς μὲν 
καὺ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαὺοῦ δόξαν καὶ τιμὴν» 
καὶ ἀφϑαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον: τοῖς δὲ 
ἐξ ἐρυϑείας καὶ ἀπευϑοῦσι τῇ ἀληϑείᾳ πευϑο- 
μένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ καὶ ϑυμός, | ϑλίψις καὶ - 
στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνϑοώπου τοῦ 
κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον 
καὶ Ἥλληνος" δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ 
τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαδόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον 
καὶ Ἥλληνι. οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψφία παρὰ 
τῷ ϑεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως 
καὶ ἀπολοῦνται" καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ 
γόμου χρουϑήσονται: οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόµου 
δίκαιον παρὰ τῷ ϑεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου 
δικαιωϑήσονται. ὅταν γὰρ ἔϑνη τὰ μὴ νόμον 
ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον 

9 δε : 7 γαρ 8 Η εριϑιας | ΤῪΝ ϑυμος. ζῇ 
9 ΤῪΝ στενοχῶρια επι 11 ὟΝ τον. βθοῦ. ἴῃο. 18 τω: 

{ΠΠ| 

1 γαρ : -Ἐ κριματι δ αποκαλ. : ανταποδοσεως | και 
δικαιοκρισς 18 ἐννόμως 18 ἥῃ -ἰ παρα δεω 14 ουτοι : 
οι τοιουτοι 
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μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος" οἵτινες ὀνδεί- 
τὺ χύνταν τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς 

οταν ου ΞΟ 

ο ον ΨΥΧῊ δος 

“καρδίαις αὐτῶν, συνμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνει- 

.ὁήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατη- 
γορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ὃν ἡμέρᾳ ὅτε 
κρίνει ὃ ϑεὸς τὰ χρουπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. ή δὲ 
σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάξῃ καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ 

.καυχᾶσαι ἐν ὑεῷ ἱκαὶ γινώσχεις τὸ ϑέλημα καὶ 
δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούµενος ἐκ τοῦ 
νόµου, πέποιδάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, 
φῶς τῶν ὃν σκότει, ! παιδευτὴν ἀφρόνων, διδά- 
σκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τὴς γνώσεως 
καὶ τῆς ἀληδείας ὃν τῷ νόμῳ: ὃ οὖν διδάσκων 
ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὃ κἠρύσσων μὴ 
κλέπτειν χλέπτεις; ὃ λέγων μὴ μοιχεύειν μοι- 
χεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς; 
| ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ 
νόµου τὸν ϑεὸν ἀτιμάζεις; τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ 
ὑεοῦ δ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἓν τοῖς ἔϑνεσιν, καϑὼς 
γέγραπται. περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον 
πράσσῃς" ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς, ἡ περι- 
τομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. ἐὰν οὖν ἢ ἀκρο- 
βυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχ 
ἣ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισϑήσεται; 
καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον 
τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς 
παραβάτην νόμου. οὐ γὰρ ὃ ἐν τῷ φανερῷ Ἰου- 
δαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ὃν τῷ φανερῷ ὃν σαρκὶ περι- 

 τομή" ἀλλ᾽ ὃ ἐν τῷ χρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περι- 

14 νοµος : ΤΊΥΝ, 16 ημερα οτε : 4ΕΝΝ η μερα Ἡ 
ημέρα η (υἱ ἰοχ | ΠπἩΕΤΙΝΝΥ κρινεῖ | ΠΒ, ]ησου Χριστου 
90 Ἡ νοµω, -- 38 ἽΝ ατιµαζεις 97 Τὸ νομου; 

16 διαλογισμῶν 16 -- µου 17 ει δε : ιδὲ 96 φυ- 
Ίασσης 387 -- ἢ εκ φ. ακροβ. 
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Προς Ῥωμαιους 2.,10---99, 

15 1.39. 

16 

17 σς 9.19. 

18 Ῥὴ 1,10. 

Μὲ 10,14. 
191 199, 
2091 8,ὕ. 

21 Ρᾳ 60,16--91, 
Μι 98,8.4. 

2 

29 

2418 δ5,ὕ. 
ἘΔ 96,20. 

98 ὃν 4,4; 9,94.55. 

26 α ὅ,6. 

2 

28 σ8,10.89; 7,94. 

29 τι 80,0. 
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9,4, Ῥὶ 4.7.8. 
τς ῬᾺ 141.19.90: 

ιν 

108,7. 

9,6; 11,20, 
9η 9.18. 

Ῥε 116,11. 
Ῥᾳ 51,6. 

1,)18--9,54, 

Ῥ5 14.1-8; 
58,2-- 4, 

να. ᾿ς Προς Ῥωμαιους 

τομὴ καρδίας. ὃν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὃ 
9 ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ϑεοῦ. μι 

οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια 
ὃ τῆς περιτομῆς; } πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον 

μὲν [γὰρ] ὅτι ἐπιστούϑησαν τὰ λόγια τοῦ ϑεοῦ. 
8 τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν 
4 τὴν πίστιν τοῦ ϑεοῦ καταργήσει; μὴ γένοιτο 
Ἰινέσδω δὲ ὃ ϑεὸς ἀληϑής, πᾶς δὲ ἄνδρωπος 
ψεύστης, καϑάπερ γέγραστται" 

ὕπως ἂν δικαιωϑῆς ἐν τοῖς λόγοις σου 

{καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσϑαί σε. 

ὅ εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν ὼεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, ν 
ς 

τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ ο ΤΩΝ ὁ ἐπιφέρων τὴν 
6 ὀργήν; κατὰ ἄνϑρωπον λέγω. ἱ μὴ γένοιτο: ἐπεὶ 
7 πῶς κρινεῖ ὃ ϑεὸς τὸν κόσμον; εἰ δὲ ἡ ἀλήδεια 

τοῦ ὑεοῦ ὃν τῷ ἐμῷ φεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς 

8 κοίνοµαι; καὶ μὴ καϑὼς βλασφημούμεϑα καὶ 

καϑώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι πουήσωµεν 

τὰ κακὰ ἵνα ἔλϑῃ τὰ ἀγωϑά; ὧν τὸ χρίμα ἕν- 
δικόν. ἐστιν. 

9 Τί οὖν; προεχόμεϑα; οὐ πάντως" προῃτιασά- 
μεῦα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ “λληνας πάντας ὕφ᾽ 

10 ἁμαρτίαν εἶναι, καϑὼς γέγραπται ὅτι 

οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς, 

11 οὖκ ἔστιν [ὁ] συνίων, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν. 
τὸν ὑδεύγ᾽ 

1 Ἡ ὠφελία 9 [γαρ] : Τ-:͵ὉὉ Ὁ ὁ ΗὟΝ ει ἡπίιστ. 
τινες, 4 ΕΥ νιησης 7 δε: ΠΝ γαο Ἡ οι 
8 και 39 : [Η] 9 ἊΝ υπο 11 [ο] : ΤΥ -ῊΗ | 
συνιῶν | δῦῆ-πο | ἢ ζητῶν , 

1 -- ἡ 4 εστω 6 κρίνει 8 -- και» Ἱ-τατιο| 
ελδη : - εφ ημας 9 ποοκατεχοµεν περισσον εἰ -- ου 
παντως | τε: - πρῶτον 
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αν ΠΥ - αυτων 

᾿ς πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώδησαν' 

οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως 
ἑνός. 

τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, 

'ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, 

ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν: 

ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει" 

ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, 

σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 

καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 

οὐκ ἔστιν φόβος ϑεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν αὐτῶν. 

᾿ Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὃ νόμος λέγει τοῖς ὃν τῷ 

“νόμῳ. "λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος 

γένηται πᾶς ὃ κόσμος τῷ ϑεῷ" διότι ἐξ ἔργων 
τὶ 

"νόμου οὐ δικαιωϑήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ" 

διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 

Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη ϑεοῦ πεφανέ- 

ρώται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προ- 

φητῶν, δικαιοσύνη δὲ ϑεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας" οὐ γάρ 

οὗ “διαστολή: πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστε- 

.ροῦνται τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν 

τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεος τῆς ὃν 

Ε γοὐστῷ Ἰησοῦ" ὃν προέὔετο ὁ ϑεὸς ἱλαστήριον 

διὰ πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς 

δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προ- 

ἡ δ) οτῶν ἁμαρτημάτων ὃν τῇ ἀνοχῇ τοῦ ϑεοῦ, 

19 ποιων: ἀν ὙΠ ο | ὮΝ - οὐκ εστιν οὐ 14 στοµα: 
σου : [Η]-- ΑΛ | παντας : ἈΠ ῪΥ-Ἐ και 

σι παντας Ἢ ας. : ΤΝ νε της | Τὶ αυτου, δια 

96 --- δια πιστεως | παρεσιν : -- εν τω νυν αιῶνι 
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" ἱξυσι εκ ιν αι νι κε τν ἰ πχν 

.8,)20-:-.4..10, Προς Ῥωμαιους 

πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ 
νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ ὃι- 

«κ 1,20.81, 97 καιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Ποῦ οὖν ἡ 

καύχησις; ἐδεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν 
α 216.98 ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόµου πίστεως. ' λογι- 

ζόμεϑα γὰρ δικαιοῦσδαι πίστει ἄνϑρωπον χωρὶς 
10,19. 99 ἔργων νόμου. ἢ Ἰουδαίων ὃ ϑεὸς μόνον; οὐχὶ 

41119, 80 καὶ ὀδνῶν; ναὶ καὶ ἐϑυνῶν, ! εἴπερ εἷς ὃ ϑεὸς ὃς 
: δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν 

ο ος. 81 διὰ τῆς πίστεως. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ 
τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν. 

4 Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναν Ἀβραὰμ, τὸν προ- 
9 πάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα; εἰ γὰρ Αθραὰμ ἐξ ᾿ 
ἔργων ἐδικαιώϑη, ἔχει καύχημα: ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 

απ 16,60. Ὁ ον | , Λ . 4 , Ἂς 9 , Ἡ ἢ ΠΥ 3 χ 

α 8.6. 8 ϑεόν,' τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσεν δὲ 'Ἄβραδμι 
ο ο μα τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. τῷ 

δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισὺδὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν 
ὅ ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα" τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πι- 

στεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, Λογί- 
Ῥ 91.9. 6 ζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην" κανδάπερ. 

καὶ Δαυεὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνϑρώπου. 
ᾧ ὃ ϑεὸς λογίζεταν δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων" 

7 5᾿μαχάριοι ὧν ἀφέϑησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπε- 
καλύφϑησαν αἱ ἁμαρτίαι" 

8 μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος 
: ἁμαρτίαν. 

ὅπ 166. 9 ὁ µακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ 
καὶ ἐπὶ τὴν ἀχροβυστίαν; λέγομεν γάρ" ἐλογίσϑη 

10 τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. πῶς οὖν 

96 ]Ιησου : Ὦ᾿ -- Ιησοῦυ υἱ ]ησουν: οἱ -- Ἀριστου 398γαο0: 
ΠΝ ουν 99 Ὦ μονῶν 80 ὟΝ επειπερ | Ἡ ϑεος, ος 
4.1 ζε-- ευρηκέεναι 3 δεον: ΤΗΝ. δ Τ ασεβήν | δικαιοσυνην : 

τν) Ε.Τ. δ οὗ : ἢ ᾧ 

96 -- και 97 καυχησ. : -- σου 38 λογιζωμεϑα ουν | 
δια πιστεως 99 µογ»ος 81 ιστώωμµεν 4,1 ερουµεν; 
Ι πατερα 6 καδως 9 περιτομὴν : -ἰ µονον 
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ο Βερ 

ἐλογίσϑη; ἐν περιτομῇ ὄντι “ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; 
οὐκ ἐν περιτομῇ «ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ" " καὶ σημεῖον 
ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς 
πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 
πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾿ ἀκροβυστίας, 
εἰς τὸ λογισϑῆναι αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην, | καὶ 
πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον 

ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν 

ἀχροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ. 
Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ 
σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, 

ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. εἰ γὰρ οἱ ἔκ 

νόµου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήρ- 

γηται ἡ ἐπαγγελία" ὃ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργά- 

ΟΠ ζεται" οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος, οὐδὲ παράβασις. 

᾿ς Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ 

εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, 

οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ 

πίστεως Ἀβραάμ, (ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν, 

καθὼς γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐδνῶν τέ- 

ϑεικά σε,) κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν ϑεοῦ τοῦ ζωο- 

ποιοῦντος τοὺς νεχροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ 

ὄντα ὡς ὄντα: ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπί- 

στευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν 

-.. ῥϑγῶν κατὰ τὸ εἰρημένον" οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα 

σου" καὶ μὴ ἀσϑενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ 

ἑαυτοῦ σῶμα [ἤδη] νενεχρωμένον, ἑκατονταετής 

που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας 

Σάρρας" εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ ϑεοῦ οὐ διε- 

 χρίϑη τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώῦδη τῇ πίστει, 

11 Ἡ περιτομὴν (ΤΝ --,} 1 [την] : ΕΝ -- 19 Ὧδ 

καὶ τοῖς 7ογέ γγὸο και αυτοις] 19 ὯΓ οὐ κατενοησεν | 

Ὗ-- [ηδη] | ΠΝ εκατονταέτης 390 ΗΥΝ αλλα 

11 σφραγ. : -ἵ- δια | λογισϑ. και αυτοις εις δικ. 

16 νὰ : -- η 18 πὶ -[- ως τα αστρα του ουρανου και ὡς 

ἕ ἢ ἄμμος της ϑαλασσης 19 εν τη πιστ. 
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451-. ὅμο,, Προς Ῥωμαιους 
91 δοὺς δόξαν τῷ δεῷ ! καὶ πληροφορηϑεὶς ὅτι δ. 

8, αν 16,6. 99 ἐσσήγγελταν δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι... διὸ [καὶ] ᾿ 
1όμ. 98 ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Οὐκ ἐγράφη. 

24 δὲ δι᾽ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσϑη αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ 
δι᾿ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίξεσϑαι, τοῖς πιστεύουσιν 
ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ 

15 ὅ8,4.5. 96 νεκρῶν, ὃς παρεδόϑη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν 
ἍΤΕ 15 "σι 

καὶ ἠγέρῦη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. 

, Ἵ - , 3 , 3 , ” 

θά 8) 4,24. ἢ Δικαιωϑέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχωμεν 
΄ 8 Όδιῦ. 

πρὸς τὸν δεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
. ὃ ὃν οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] 

εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώ- 
ὅο 15. ὃ μεϑα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ δεοῦ. οὐ µόνον 

δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεϑα ἐν ταῖς Ὀλίψεσιν, εἰδότες 
4 ὅτι ἡ ϑλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὕπο- 
δ μονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα: ἡ δὲ ἐλπὶς 
«οὐ καταισχύνει, ὅτι ἣ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ ἐχκέχυται 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ 

6 δοϑέντος ἡμῖν. ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν 
ἀσϑενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέῦδανεν. 

7 Ἰμόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποϑανεῖταν" ὑστὲρ 
γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποϑανεῖν" 

8,16. 8 συγίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ ϑεὸς 
τος ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ 

1181 3)6.8.. 9 ἡμῶν ἀπέϑανεν. πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωϑέντες 
᾿ νῦν ὃν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωϑησόμεϑα δι᾿ αὐτοῦ 

1 8 
19 4 

8.7. 10 ἀπὸ τῆς ὀργῆς. εἰ γὰρ ἐχϑοοὶ ὄντες κατηλλάγημεν 
τῷ ὑεῷ διὰ τοῦ ϑανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ 

39 [και] : Τ-- 5,1 ἨΝ εχομεν 9 [τη πιστει] : 
Τ.- ΝΤ  ὃ Ἡ ἐξα νον . 4.5 Ἡ ελπίδα, ἡ ... καταισχυνει. 
6 .ετι γαρ (810 οὐ Π3) : ει γε (ἢ οἱ εις τι γαρ υἳ ει γαρ 
οἳ ει δε ας εωτερ]) τς, εἴγε 

391 -- και 19 398 αὐτῶ : -Ε εις δικαιοσυνὴν Ὁ,8 δε: 
--- τουτο ἐξ 11 6 ετι 19 : εἰς τι | -- ετι 20 7 µογις 
8 -- ο δεος | οτι: - ει 9 -- ουν 

, 400 



Ε. 

ς Σ 
» 
ςς : 
. . 

Ἶ 

με κοπο σι μα  Ε ΘΟ 

ἷ ἳ 

- 

ἢ 

Προς Ῥωμαιους δ11--19: 

μᾶλλον καταλλαγέντες σωϑησόμεϑα ἐν τῇ ζωῇ 
αὐτοῦ" οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεγοι ἐν τῷ 11 
ϑεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ 
οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομιεν. 

Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνϑρώπου ἡ ἁμαρτία 19 ὅπ 5,17; 8,19, 
εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας : 
ὁ ϑάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνϑρώπους ὁ 
ϑάνατος διῆλϑεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον ---. ἄχοι 18 4,15. 
γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ 
οὐκ ἑλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου" ἀλλὰ ἐβασίλευσεν 14 1 κ 15.91.00, 
ὁ ϑάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωῦσέως καὶ ἐπὶ κ 
τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς 
παραβάσεως Ἀδάμ, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 
Ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα" 1 
εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέ- 
ἃανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ καὶ ἡ 
δωρδὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ 
“Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. καὶ οὐχ 16 
ὡς δι’ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα" τὸ μὲν 
“γὰρ χρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ δὲ χάρισμα 
ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα. εἰ γὰρ 17 
τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὃ ϑάνατος ἐβασίλευσεν 
διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν 
τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης 
λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄρα οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώ- 181κ 106,59, 
ματος εἰς πάντας ἀνϑρώπους εἰς κατάχοιμα, οὕτως 
καὶ ὃν ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνὑδρώπους 
εἰς δικαίώσιν ζωῆς" ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς 19 τὸ εὔ,ι. 

11 Χριστου : [Η]-- 19 ΤΥΝΨ ἡμαοτον" (Ἐ--"Ὁ 
18 Ἡ ελλογαται | νοµου 389 : Π,Ε.ΤΥΝ 14 Ὠ- µη 16 και 
1ο. [Η]-- 17 τω του ενος: Ἡ εν ενος ὟΝ εν ενι | δὲ [της 

-. δωρεας] | Ἡ Χριστου ἴησο 

41 καυχωμείλα 19 -- ο ϑαάνατος 90 14 επιτω: εν 
τω Ἅ1Ιδ -- εν 16 αµαοτηµατος | ἥπ - ζώης 17 -- της 

ο δικαιοσυνής 18 ενος 19 : -- ανδρωπου, 1 19 (99) 
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αν» ΟΣ Ὡς Ἦν ᾿ς πι ος πμ νο κα ΑΡ Νας ο», κ ο ολ. νεα αἱ Εντ] 

ον ὅ,20---6,11, Προς Ῥωμαιυς. 

τοῦ ἑνὸς ἀνθοώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάϑησαν οὗ ὁ 

ῖ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς πα 

ος 90 δίκαιοι κατασταδήσονται οἱ πολλοί. νόμος δὲ - 

᾿ς παρεισῆλϑεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα" οὗ - 

δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἢ, 

6,,8. 91 χάρις, ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἣ ἁμαρτία ἐν τῷ ἡ 

ὑανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιο- 

σύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Ἀοιστοῦ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν. κος 

8,5--8.. ϐ Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα 

ο ἣ χάρις πλεονάσῃ; ! μὴ γένοιτο. οἵτινες ἄπε- 

ϑάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; - 

α 8,1. 8 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσον ἐβαπτίσδημεν εἰς Χοιστὸν 

Ἰησοῦν, εἰς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσϑημεν; - 

4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς η 

τὸν ϑάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρϑη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν 

διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν 

Ῥμ 8μ0.1. ὅ καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν. εἰ γὰρ σύμφυτοι 

γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ δανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ 

α 6,4. ϐ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεῦδα" τοῦτο γινώσκοντες, 

ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνδρωπος συνεσταυρώδη, ἵνα 

καταργηὺῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι 

η δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ: ὁ γὰρ ἀποθδανὼν αν 

«. 8 δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. εἰ δὲ ἀπεδάνομεν 

σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συνζήσοµεν αὐτῷ, 

9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι 

Ἡ 9,26-.98. 10 ἀποϑνήσκει, Ἀάνατος αὐτοῦ οὐχέτι κυριεύει. ὃ 

γὰρ ἀπέθδανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέδανεν ἐφάπαξ' ὃ 

2 ιο. 11 δὲ ξῇ, δῇ τῷ ϑεῷ. οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσϑε “ 

ΤΡ 2,34. ῥᾳυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ 

ΟἸΕΒῚ ὁ παν Σ τ ὡς. Ἢ ἢ 
νὰ ουν λα νο 

6,δ Ἡ [Πησουν] 

6,1 επιµενοιεν εν 8 ζησωµμεν 4ουν: γαρ ὅ αλλα: 

αμα 6 και τουτο 8 αυτω : τω Χοιστω 11 υμεις ̓  | 

“- ειναι 
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τ΄ Προς Ρωμαιοὺς ΑὈ,12- 98, 

ΠΥ : τῷ δες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Μὴ οὖν βασιλευέτω 19 ἀκ απ. 
οἣ ἁμαρτία ἐν τῷ ϑνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ 
 ὑπαχούειν ταῖς ἐπιδυμίαις αὐτοῦ, μηδὲ παρι- 18 1911. 

στάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, 
ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ ϑεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν 
{ο ει καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ 
᾿ ϑεῷ,  ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει" οὐ γάρ ἐστε 14 10 8,6. 

ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν. Τί οὖν; ἁμαρτή- 16 σ,11.51. 

σώμεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν; 
μὴ γένοιτο. οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυ- 16 5 
τοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπα- : 
'.κούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς ϑάνατον ἢ ὑπακοῆς 
εἰς δικαιοσύνην; χάρις δὲ τῷ ϑεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι 17 
"τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν 
᾿παρεδόύδητε τύπον διδαχῆς, ἐλευδερωδέντες δὲ 18 0 8,39. 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώϑητε τῇ δικαιοσύνῃ. ' 
ἀνϑοώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῆς σαρκὸς 19 
ὑμῶν: ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ µέλη ὑμῶν 
“δοῦλα τῇ ἀκαϑαρσοσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνο- 
μίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα 
τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε 20 

᾿ τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύϑεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. τίνα 21 τα 18,δ61.68. 
οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσϑε; αι 

τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων Κάνατος. νυνὶ δὲ ἐλευ- 22195 19. 

ϑερωϑέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωϑέντες δὲ 

τῷ Φεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, 

᾿ τὸ δὲ. τέλος ζωὴν αἰώνιον. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς 38 ὅ»15. 

λ, ̓ ἁμαρτίας ΦΔάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ δεοῦ ζωὴ 

αἰώνιος ὃν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 
Ὁ ἜΝ 

εν Νὰ ΑΛ 

18 ϑεὼ 99: ὟΝ. 17 ὟΝἥἧ διδαχης. 19 υμων 19: ΤΝΝ. | 

Ε Ἡ [εἰς την ανομιαν] 91 ΤΥΝ τοτε; εἰ επαισχυνεσδε"| ΥΝ 

ο το µεν γαο 90 Ἡ νυνι δέ, 

.:.11 Ἡπ - τω κυριω ημων 19 ταις επιδ. αυτ. : αυτή 

ἊΝ οἳ ῬΓ αυτη εν 16 ἢ ουκ | --εις δανατον 17 εκ 

καθαρας “πρόνος 19 ὃουλευειν (0ἱ8) | ὃδουλα 299: 

- οπλα 
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νου] ὡ ποιο ον παν 

ο. Προς Ῥώμαους ο 

τ 

2 

9 

Κο] 9,14, 4 

Ί--96. 6,51, ὅ 

8.1.9. 6.9.4. 6 

9 
ο 1415. 10 
Ίιν 18.0. 

Ἡ 8.18. 11 

1Τ18. 19 

6ο. 19 

Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν γὰρ νόμον 
λαλῶ, ὅτι ὃ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνϑροώπου ἐφ᾽ 
ὅσον χρόνον ζῇ: ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι 

ς 

ἀνδοὶ δέδεται νόμῳ: ἐὰν δὲ ἀποὺδάνῃ ὁ ἀνήρ, ᾿ 
-” - 

κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόµου τοῦ ἀνδρός. ἄρα οὖν 

ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένη- 
ται ἀνδρὶ ἑτέρῳ" ἐὰν δὲ ἀποδάνῃ ὃ ἀνήρ, ἐλευ- 
ἠδέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν 
μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. ὥστε, ἀδελφοί 
µου, καὶ ὑμεῖς ἐδανατώδητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσδαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, 
τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερὺδέντι, ἵνα καρποφορήσωµεν τῷ 
ὑεῷ. ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παδήματα 
τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ὃν τοῖς 
μέλεσιν ἡμῶν εἴς τὸ καρποφορῆσαι τῷ δανάτῳ: 
νυνὶ δὲ κατηργήὑημεν ἀπὸ τοῦ νόµου, ἀποὺδανόντες. 
ἐν ᾧ κατειχόμεῦα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν και- 
γότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 
Τί οὖν ἐροῦμεν; ὃ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο". 
ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου" 
τήν τε γὰρ ἐπυϑυμίων οὐκ ᾖδειν εἰ μὴ ὁ νόμος. 
ἔλεγεν" οὖκ ἐπιδυμήσεις' ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ 
ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατηργάσατο ὃν ἐμοὶ 
πᾶσαν ἐπιδυμίαν' χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 
ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόµου ποτέ" ἐλδούσης δὲ τῆς 
ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέδανον, 
καὶ εὑρέδη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς 
ϑάνατον" ἣ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ 
τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν µε καὶ δι αὐτῆς ἀπέ- 
χτεινεν. ὥστε ὃ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ 
ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαὺή. Τὸ οὖν ἀγαδὸν 

4 Ἡ εγερδεντι να δ ημας : [Η]-- 8 ΠΥΥ 
κατειογασατο 

ὃ νομοῦ : - του ανδρος 6 αποδανοντες : του δανα- 
του 8 Άη - ην 9 εξην 19 αγαὺη : δαυμαστη 
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ἐμοὶ ἐγένετο ϑάνατος; μὴ γένοιτο" ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, 
αγ 

τ 

ι 

ο ντ ρα ον μμ ΠΤ σφ) 

΄ 

ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαϑοῦ μοι χατεργα- 
ζομένη ϑάνατον, ἵνα γένηται καὺ᾽ ὑπερβολὴν 
ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. οἴδαμεν 
γὰρ ὅτι ὃ νόμος πνευματικός ἐστιν" ἐγὼ δὲ σάρ- 
κυνός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. ὃ 
γὰρ κατεργάζοµαι οὐ γινώσκω" οὐ γὰρ ὃ ϑέλω 
“τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. εἰ δὲ 
ὃ οὐ ϑέλω τοῦτο ποιῶ, σύνφημι τῷ νόμῳ ὅτι 
καλός. νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτὸ 
ἀλλὰ ἡ ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. οἶδα γὰρ ὅτι 

"οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ σακρί μου, 
ἀγαϑόν: τὸ γὰρ ὑδέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ 
χατεργάξεσὺδαι τὸ καλὸν οὔ" οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιῶ 
ἀγαϑόν, ἀλλὰ ὃ οὐ ϑέλω κακὸν τοῦτο πράσσω. 
εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι, ἐγὼ κατεργά- 
ζομαν αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ὃν ἐμοὶ ἁμαρτία. 
εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ ϑέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν 
τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται" συνή- 
δομαν γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄν- 

ὕϑρώπον, βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν 8 ἃ 
μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου 

καὶ αἰχμαλωτίξοντά µε ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας 
τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν µου. Ἰαλαίπωρος ἐγὼ 
ἄνϑρωπος" τίς μὲ ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ 
Νανάτου τούτου; χάρις τῷ ϑεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν 
νοῖ δουλεύω νόμῳ ὑεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρ- 
τίαςξ. Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάχριμα τοῖς ἐν Χρι- 

18 Ἡ φ. αµαοτια δια 17 Ὦ, οικουσα 19 Ί αλλ 
90 ὕελω : ὮΤΥΥ-- εγω 96 εν 39 : [Η] 96 χαρις : Ἡ-]- 
[δὲ] Ὦ ευχαριστω | Ἠ-- μεν 8,1 Ἀπ ἢΓ-Ἑ μὴ κατα 

''.σαρκα περιπατουσιν -- αλλα κατα πνευμα 

14 σαρκικος 15 -- τουτο 16 καλὸν εστιν 18 αγαδον: 
Ῥν το | ου: ουχ ευρισπω 19 οὐ δελω 1 µισω 4283 ϑεου: 
"μοος 3865 χ. τω ὕεω : η κ. του ὅεου (οἱ του κυριου) 
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8, ον, Προς Ῥώμαιους. 

891, 1,28... 9 στῷ Ἰησοῦ. ὃ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς 
: ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευϑέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ. 

Δ αμα, Ῥμοπ. ὃ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ ϑανάτου. τὸ γὰρ 

ο ἀρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσϑένει διὰ τῆς σαρκός, 
ΟΠ 311 416 ὁ ἡεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι -- 

σαρχὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέχριγεν τ 

ἃ 6,6.6. 4 τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ 
γόμου πληρωϑῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα. 

ὅ περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. οἱ γὰρ κατὰ 
σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ 

ὅ,51, 6 πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς 
σαρχκὸς ϑάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος 

ὅο4μ. 7 ζωὴ καὶ εἰρήνη" διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς 
ἔχϑρα εἰς ϑεόν". τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ 

: 8 ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται" οἱ δὲ ἐν σαρκὺ 
1 Κὶ 8,16; 15,5, 9 ὄντες ϑεῷ ἀρέσαν οὐ δύνανται. Ὑμεῖς δὲ οὐκ - 

ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα 
Δδεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ 

3,30. 10 οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. εἰ δὲ Χριστὸς. 
ὃν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ 

11 δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. εἰ δὲ τὸ πνεῦμα 
τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν 
ὑμῖν, ὃ ἐγείρας ἐκ νεχρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν ζωο- 
σουήσεν καὶ τὰ ϑνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ 

: ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ὃν ὁμῖν. η 
611.18. 19 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ Ὁ 

α 6,8.18 σαρχὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν" εἰ γὰρ κατὰ σάρκα - 
ο πλ ζῆτε, μέλλετε ἀποϑνήσκειν" εἰ δὲ πνεύματι τὰς 

14 πράξεις τοῦ σώματος ϑανατοῦτε, ζήσεσϑε. ὅσοι 
γὰρ πνεύματι ϑεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ψεοῦ. 

9 σε: ὮΒ, µε (Β5 σε ΙπίθΥρο].) 6 ΤῪΝ ειρήνη. 9 αλλ 
11 Ἡ, εγ. Χριστον [1ησουν] εκ νεκρων | Ὑ-- ἴησοουν | Ἡ 
[και] τα | ΠΒ δια το ενοικουν αυτου πνευμα 19. ην Ὁ 
Η,ΤΥΝ. 14 420 υιοι ϑεου εισιν τ 

ὃ -“- καὶ περι ἀμαρτ. 10 σωμα : -ἵ- εστιν 18 του 
σώματος : της σαρκος 
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κ ον Ὸ δις η ἐν 
αν - 
ο. 

εξ Πρὸς Ῥωμαιους | 8,15--27. 

οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, 16 53 1.τ. 

᾿ς ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοϑεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν" κ άν 

᾿ Ἀββᾶ ὁ πατήρ. αὐτὸ τὸ πνεῦμα συνμαρτυρεῖ 1651315. 

τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα δεοῦ. εἰ δὲ 17 ἃ ο. 

τέκνα, καὶ κληρονόμοι’ Ἀληρονόμου μὲν ϑεοῦ, αν 

"συνκλήορονόµοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ : συνπάσχοµεν 

ἵνα καὶ συνδοξασὺῶμεν. Λογίζοµαι γὰρ ὅτι 182 Κὶ 41, 

οὐχ ἄξια τὰ παϑήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν νὰ 

μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφὺῆναι εἰς ἡμᾶς. ἡ 19 κοι 8,4. 

γὰρ ἀποκαραδοχία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν 

τῶν υἱῶν τοῦ ϑεοῦ ἀπεχδέχεται. τῇ γὰρ ματαιό- 90 ἘροΙ 1,3. 

᾿ς τῆτι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν νο) 

᾿ς ὀποτάξαντα, ἐφ᾽ ἐλπίδι! ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις 31 15 8,18. 

᾿ς ἐλευϑερωϑήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φϑορᾶς σας 

ο εἰς τὴν ἐλευδερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ 

-' δεοῦ. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ χτίσις συνστενάζει 22 

 χαὶ συνωδίνει ἄχοι τοῦ νῦν" οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ 38 2 κ υῤ. 

καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες 

᾿ς ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοϑεσίαν 

᾿ς ἀπεχδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος 

᾿ς ἡμῶν. τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώϑημεν" ἐλπὶς δὲ βλεπο- 345 κ ὅν. 

ες μέντ] οὐκ ἔστιν ἐλπίς" ὃ γὰρ βλέπει τις, τί ἐλπίζει; 

Ἐ Ι εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾽ ὑπομονῆς 356 

, ἀπεκχδεχόμδϑα. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα 26 

ο - συναντιλαμβάνεταν τῇ ἀσϑενείᾳ ἡμῶν" τὸ γὰρ τί 

᾿ς προσευξώμεϑα καϑὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλὰ αὐτὸ 

τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις " 

ὁ δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα Στ ΡΒ 189,1. 

Ἵ; 
4 

16 Π'. δουλιας | Ἡ υἱοϑεσιας" εν... πατήρ, | Ἡ Αββά 

20 Ἐ επ | Ἡ (ΤΊ ὃ ἐλπιδι (Η 1896 Ιπν{{ο ἐλσ-) 31 ελ κά 

διοτι | Τ δουλιας 98 ηµεις : [Η]-- | Ἡ στ., υ. απεκὸ. 

την 294 Ἡ βλ., τίς ελπιζει; Ἡ βλ. τις, τι και ελαπιξευ (δίο οἱ 1) 

οἱ βλ. τίς και ὑπομδνεὺ ὟΝ βλ., τις [5ίε] ελπιξει 

: 16 αυτο : ΤΥ ὥστε 19 κτισεώς : πιστεως 90 ου 

Ὄελουσα 399 οδυνει 988 -- υιοθεσιαν 96 ταις ασδενειαις 

οἱ της δεησεως | Όπερεντ. : Ἤ Όπερ ἡμῶν , 
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8,28--.89, Προς Ρώμαιους 

τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ ϑεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ 
Β 1.11; 81.98 ἁγίων. Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν ϑεὸν 

σάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαϑόν, τοῖς κατὰ πρόδεσιν 
Κο 118. 99 χλητοῖς οὖσιν. ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν 

ον συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ 
80 εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς" οὓς 

δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν: καὶ οὓς 
ἐχάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν" οὓς δὲ ἐδι- 

Ἶ μι. 81 χαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν. Τί οὖν ἐροῦ- 
ἘΠῚ: 

ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ 
14 608. 89 καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; τίς 

ἐγκαλέσει κατὰ ἐχλεχτῶν ϑεοῦ; . δεὸς ὁ δικαιῶν" 
ο. τὸ 84 ! τίς ὁ κατακρινῶν: Χριστὸς [Ἰησοῦς] ὃ ἀποϑανών, 

μᾶλλον δὲ ἐγερϑείς, ὅς ἐστιν ὃν δεξιᾷ τοῦ ον 
96 ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. τίς ἡμᾶς χωρίσει 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; ϑλίψις ἢ. στενο- 
χωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος 

ὃς 44,88, 86 ἢ μάχαιρα; καϑὼς γέγραπται ὅτι 
4,1 

ἕνεκεν σοῦ ϑανατούμεϑα ὅλην τὴν ἡμέραν, 

ἐλογίσϑημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. 
87 ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγα- 

7 10,88, 98 σσήσαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε ϑάνατος 
οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα 

89 οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις ! οὔτε ὕψωμα οὔτε 
βάϑος οὔτε τις χτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς 

38 συνεργει : Ὁ ἸΈῚΤ ο ὭΣ Ι Ὗ ουσιν, 84 Ῥ 
κατακρίνων | ΤΥΝΨ Χρ. Τησους | εγερϑεις : Ἡ-- [εκ νεκρων 
|. εστιν : Ἡ [καί] ἐστιν ὟΝ καὶ ἔστιν δ Χοιστου : Ὦ 
θεου 

97 αγιων: ημων 38 εις :-- το 80 προωοισεν : 
προεγνω ὅδ9 ος ουδε υἱοῦ ιδιου δ88.84 ο δικαιῶν; τις... 
αποδανων; ... εγερδεις; ... δεου; ... ὑπερ ημων; 
δδ Ἀριστου : ϑεου - της εν Χριστω Ἰησου 87 δια τον 
αγαπησαντα ὃδ αγγελος | ουτε αρχαι : Ῥι οἷ -Ἐ ουτε 
εξουσια(ι) 89 -- τις 
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μδν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ ϑεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καῦ 
5 819. 90 ἡμῶν; ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ 



δέ Ὁ Προς Ῥωμαιους 9,1---Ἰῦ, 

᾿ χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ ϑεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 

Ἀλήϑειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συν- 
Ἧ “μαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ὃν πνεύματι 
᾿ ἁγίῳ, ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος 

ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. ηὐχόμην γὰρ ἀνάϑεμα 
εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελ- 

φῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρχα, οἵτινές 
εἰσιν Ἰσραηλεῖται, ὧν ἣ υἱοϑεσία καὶ ἡ δόξα καὶ 
αἱ διαϑῆκαι καὶ ἡ νομοϑεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ 
αἱ ἐπαγγελίαι,ὶ ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὃ Χοι- ὅ 
στὸς τὸ χατὰ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων ΣΝ εὖλο- 

.γητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας" ἁμήν. Οὐχ οἷον δὲ 
ὅτι ἐχπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. οὐ γὰρ πάντες 
οὗ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ" οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρινα 
Ἀβραάμ, πάντες τέχνα, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Ισαὰκ κληϑή- 
σεταί σοι σπέρμα. τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς 
 σαῤχὸς ταῦτα τέκνα τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα 

ΣΡ ΘΡΕΊ ΓΗ ΤῊΝ ἀξ ον ὑὐ λΣἢ 

γὰρ ὁ λόγος οὗτος" κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύ- 
΄ σοµαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός. οὐ μόνον δέ, 
ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν" μήπω γὰρ γεννηϑέντων μηδὲ 
σραξάντων τι ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ ἐκ- 
λογὴν πρόϑεσις τοῦ ϑεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων 
ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέϑη αὐτῇ ὅτι ὃ μείξων 
δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι" | καϑὼς γέγραπται" τὸν 
᾿Ιαχὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ ᾿Ἠσαῦ ἐμίσησα. 

Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ ϑεῷ; 
μὴ γένοιτο. τῷ Μωῦσεῖ γὰρ λέγει" ἐλεήσω ὃν ἂν 

Ε΄ ὅσαρκα : ἈΠ. | παντων : 6, {| αιωνας : ΤΎΝ, 
8 ολ σαρκός, 18 ΦΟῪΝ καδαπερ 

᾿ 1 εν Χο. Ἰησοῦ 4 ἡ ὁδιαδηκη | η επαγγελια 
6 Ισραηλιται 6 ου : ῬΙ οτι 11 κακον 
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ἢ τῆς ἐπαγγελίας λογίξεται εἰς σπέρμα. ἐπαγγελίας. 
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2 

9 Ἐκ 89,85, 

4 Ἐχ 4,99. 
Ῥέ 7,6; 14.1.2, 

6 

7 ον 2119, 

8 ἃ 4,28. 

9. ἄπ 18,10. 

10 απ 96,21. 

11 

19 απ 96,28. 

138 ΜΙ 1,23,8. 

14 Όι 89,4. 

16 Εχ 88,19. 



ον. ο κο, Προς Ρωμαιους 

898. 16 ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω. ἄρα οὖν 

οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ 

Ἡκ 918. 17 ἐλεῶντος ϑεοῦ. λέγειν γὰρ ἢ γραφὴ τῷ Φαραὼ Ἵ 

ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι 

ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγεΜή τὸ 

Εκ 431: 17,8.18 ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ ΥΠ. ἄρα οὖν ὃν ϑέλει . 
9,12: 144.17. 9 οσα ατα ΄ 2Ίᾳ. τ 3 

19 ἐλεεῖ, ὃν δὲ Ψέλει σκληρύνει. Ἠρεῖς μου οὖν" ὁ 

᾿ τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς 

9016; 46,9. 90 ἀνθέστηκεν; ὦ ἄνϑρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ δ᾽ 

τν ο ἀνταποκρινόμενος τῷ ϑεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ 

ὅν 196.91 πλάσαντι' τί µε ἐποίησας οὕτως; | ἢ οὐκ ἔχει 3 

ἐξουσίαν ὃ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σχεῦος, ὃ δὲ. 

κ Ἣ ο, 99 εἰς ἀτιμίαν; εἰ-δὲ δέλων ὁ δεὸς ἐνδείξασθαι τὴν - 

δ... ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν 

πολλῇ µακοοδυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισµένα εἰς ἢ 

Ἑ 1,8... 95 ἀπώλειαν, [καὶ] ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς 

κάν δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίµασεν. Ξ 

94 εἰς δόξαν, οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ ἕ 

Ἠος 205. 9ὔ Ιουδαίων ἀλλὰ / καὶ ἐξ ἐϑνῶν; ὡς καὶ ὃν τῷ Ὡσηὲ Ὁ 

λέγει) Ἢ 

καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου : 

καὶ τὴν οὖκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην᾽ - 

Πο 4.96 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέϑη αὐτοῖς οὐ 

λαός μου ὑμεῖς, 

ἐκεῖ χληϑήσονται υἱρὶ ϑεοῦ ζῶντος. 

ἴς 10,39.58, δ 7 Ἡσαΐας δὲ κράξει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ" ἐὰν ἢ 

πο ἀριϑμὸς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς ὑα- 

98 λάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωϑήσεται" λόγον γὰρ συν-. 

᾿ « 3 
στ ο ης 

9. 

ἐς ολ, ἜΣΕΕΝΥΤΥ 

19 τι : ὙΥ- ουν 28 [και]: ΤῊ - 99.94 ΤῪΝ 
δοξαν; ... εὔνων, (Η--" 96 αυτοις : [Η]-ϑΊ 97 .. 

ὁπολιμμα 

16 ευδοκουντος 18 Όελει 19 : - ο δεος 290 ΙΒ ἕ 

Ὁ -- ηΝεγκεν εἰ σκευὴ : ὉΠ εις 9ὅ -- εν 27 καταλειµµα. ὴ 

410 π΄ 
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Ίρος Ῥωμαιους 9,29-- 10,7, 

᾿ς τελῶν καὶ συντέινων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 
χαὶ καϑὼς προείρηκεν Ἡσαΐας" 99 19 1.9. 

εἶ μὴ κύριος Σαβαῶϑ' ἐγκατέλιπεν ἡμῖν οπέ μη ριος -«αραωυ' εγκατέλιπεν αμ οπέρια, 

ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήδημεν καὶ ὡς Τόμορρα 

ἂν ὡμοιώὺδημεν. 

“Τε οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ξϑνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιο- 80 10,50. 

. σύγνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν 

᾿ς ἐκ πίστεως" Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης 81 10,3.8. 
εἷς νόμον" οὐκ ἔφϑασεν. διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ 82 τὰ 8,.4. 
πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων" προσέκοψαν τῷ λίδῳ 

τοῦ προσκόμματος, καϑὼς γέγραπται" 98 Τε 8,14; 98,16. 
δας ΜῈ 91,49,44, 

ἰδοὺ τίϑημι ἐν Σιὼν λίϑον προσκόμματος καὶ 

πέτραν σκανδάλου, 

ο καὶ ὃ πιυτεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνϑή- 

ες“ σεται. 

3 Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ1θ λοι 39,8. 

ἡ δέησις πρὸς τὸν ϑεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 
4 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον ϑεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἃ 
οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν" ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ ϑεοῦ 8. υ,81.85, 

| δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν ξητοῦντες στῆσαι, τῇ 

δικαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. τέλος γὰρ 4 μι δᾳΤ. 

Ἔ γόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. ώμος 

|. Μωῦσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἔκ ὅ τιν 18/6. 

"νόμου ὃ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. ἡ 6 ον 80,.3..8, 

δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει" μὴ εἴπῃς 

“ἐν τῇ καρδίᾳ σου" τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; 
τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν" 1 ἦ' τίς καταβή- Ἱ 

᾿ σεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ 

28 συντεµνων : Ὦ᾿ ὟΥ- εν δικαιοσυνη, οτι λογον συντε- 

᾿τμημενον Ι ὟΥἥἡ ο κυριος 39 Τ' ενκατεΛλ. 82 Ὦ δργῶν, (Ώ..) 

ον ὃ διαν : ΤΕ, δικαιοσυνην ὅ ὟΝ -- οτι | ὟΝ οτιο ποιησ. αυτα 

ἥ 81 νομὸν 90: : τΈ δικαιοσυνης δῶ εργων : -|- νοµου 

ο: πσπαςο | ου µη καταισχυνδη 10,1 αὐτῶν : του 

ι αι Ἔ εστιν ὅ εν αυτοις 

Ε 553 ώς. 411 »»» 

Ὡς πώ Σ 



Ῥι 80,14. 

91 45. 

15. 989,16. 

Αοἲ 10,841 16,9. 

06] 8,5. 

15 65,7. 

18 ὅ8,1. 

5 11,50. 

Ῥν 195. 

Τὺ 85,91. 

10,5: 10. Προς Ρωμαιους 

8 νεκρῶν ἀναγαγεῖν. ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ 
ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου: τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηούσ- 

9 σοµεν. ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἔν τῷ στόματί σου 
κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ὃν τῇ καρδίᾳ σου 
ὅτι ὁ ϑεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεχρῶν, σωϑήσῃ" 

10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι 
11 δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. λέγει γὰρ ἡ γραφή: 

πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνὺήσεται. 
19 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος" 

ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας 
18 τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν: πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἔπι- 
14 καλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. πῶς οὖν 

ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ 
πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν 

16 χωρὶς κηρύσσοντος;: πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ 
ἀποσταλῶσιν; καϑὼς γέγραπται" ὡς ὡραῖοι οὗ 

16 πόδες τῶν εὐαγγελιξομένων ἆγαὺά. Ἀλλ᾽ οὐ 

πάντες. ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἡσαΐας γὰρ 
17 λέγει" κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῖ ἡμῶν; | ἄρα 

ἣ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἣ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χρι- 
18 στοῦ. ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μµενοῦνγε' 

ες πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλὃεν ὃ φὺόγγος αὐτῶν, 
ΘΗΝ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 

αὐτῶν. 

19 9 ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσοαὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωυὺσῆς 
λέγει" 

ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔϑφει, 

ἐπ’ ἔϑνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 

8 κηουσσοµεν : ΙΝ, 9 δὲ ομολογ. το ρημα εν τω στ. 
σου οτι ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ 14 Τ' δὲ ακουσονται 15 ΦΟῪΝ 
καῦδαπερ | ποδες : ΥΥ̓͂- των ευαγγελιζομενῶν ειρηνὴν, | 
ΤΠ τα αγαὺα 

8 Λεγει: ϱί υἱ- η γραφὴ 11 οτι πας 17 Χριστου: ϑεου 

412 



"Ἱσραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς 

: Προς Ῥωμαιους 10,0. 11,9. 

Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει" 00 1ς 66,1. 

δὑρέϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ξητοῦσιν, 
Ἀ Ἀ 

ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 

πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει" ὅλην τὴν ἡμέραν ἕξε- 91 1» ο6,. 
πέτασα τὰς χεῖράς µου πρὸς λαὸν ἀπειϑοῦντα 

καὶ ἀντιλέγοντα. Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ1 15. 94... 
ὑεὺς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο" καὶ γὰρ ἐγὼ ὃς 3 τοι 

Ῥ] 9,ὅ. 

Ῥενιαμείν. οὐκ ἀπώσατο ὁ δεὸὺς τὸν λαὸν αὐτοῦ 9 τε 191014, 
ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει ἡ 
γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ ϑεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ; 
κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ ϑυσια- ὃ 1 Ἐς 19,10. 

- στήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφϑην μόνος 

᾿ 

. 

καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν µου. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ 4 1 πε 1918. 
ὁ χοηµατισµός; κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους 
ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. οὕτως ὅ 9,1. 
οὖν καὶ ὃν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν 
χάριτος γέγονεν" εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, 6 
ἐπεὶ ἣ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις. Τί οὖν; ὃ Τ 9,81. 
ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ 
ἐπέτυχεν" οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώϑησαν, ! καϑάπερ 8 τυ: 
γέγραπται: ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς πνεῦμα κατα- 5 
γύξεως, ὀφδαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ 
μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. καὶ Δαυεὶδ 9 ἘΦ ΘΕ ΘΝ 
λέγει" τ 

γενηϑήτω ἡ τράπεξα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς 

δήραν 

καὶ εἰς σκάνδαλο» καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, 

90 τοις δἱ9 : ὮΝ ϱτ εν 11,39 Ἡ γραφή; ... Ισραηλ, 
ὅ ΗΝ λίμμα δ Απ ὩΓὟΥ- ει δε εξ εργων ουκετι εστι 
(ἢ [εστι]) χαρις, επει το εργον ουκετι χαρις (εργον) (7 οὐκ. 
εστιν εργον) 7 επετυχεν 19: Ὗ; 

30 -- αποτολµα και 91 προς 96 : επι | -- και αντι- 
λεγοντα 11.1 τον Λλαον : την Ἀληρονομιαν | αυτου : - ον 
“σπροενω 3 ἤη -Ἔ λέγων 4 κατελείπον 7επεζητει 8 καϑως 

418 
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ο Ἐν: ἼΩΝ Ῥω μα ιαν ττς 

10 σκχοτισϑήτωσαν οἱ ὀφὺαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέ έπειν, 

καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὺς σύνχαμψον. 

ον 31, 11 Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο" 

1.9. ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἢἣ σωτηρία τοῖς. 
19 ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραξηλῶσαι αὐτούς. εἰ δὲ τὸ 

παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα - 
αὐτῶν πλοῦτος ὀϑνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πιο - 

αὐτῶν. ον 

18 Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔϑνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν. Ἔ 
οὖν εἰμι ἐγὼ ἐὀϑνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν. 

απ 4π6.14 μου δοξάξω, εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα 
16 καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ : 

αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημφψις εἰ - 

Νὰ 16,11-21. 16 μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ 

τὸ φύραμα" καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. - 

ἩὮ 111419, 1 Πὶ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ - 
ἀγριέλαιος ὧν ἐνεχεντρίσὺδης ἐν αὐτοῖς καὶ συν- - 
κοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας κ Ἢ ᾿ 

5.4,35.18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων" εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, 
19 οὐ σὺ τὴν ῥίξαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίξα σέ. ἐρεῖς 

οὖν: ἐξεχλάσϑησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντροισϑῶ. ο 
90 Ικαλῶς' τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσδησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει 

19,16. 91 ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ"! εἰ γὰρ 
ὁ ϑεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, 4 

7 ἘΠΡ 99 οὐδὲ σοῦ φείσεται. . ἴδε οὖν χοηστότητα καὶ ἅπο- - 
ἦτ τομίαν ϑεοῦ" ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, 

ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης ϑεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χοη- 
5 Κὶ 819.99 στότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν 

μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισήσονται". 
δυνατὸς γάρ ἔστιν ὃ ϑεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι 

ες 

3 
α 

19 Ἡ πλ. αυτων; 91 εφεισατο : Ὗ- μήπως | ἘἩ ουδέ 
σου 99 ΕΟ: 19: Ἠ. | χρηστοτητι : ΕΗ’ 

17 της ριζης : - καιυῖ-- 19 οι κλαδοι 30 οψηλοφρονειςς 
323 πεσ. αποτοµιαν ... σε χοήστοτητα | -- ϑεου 20 | μαι 
38 εσπιμεινῶσιν 

414 δ 
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“Ἄν ἡ ἢ «Ὁ "Νὰ 

τ Προς | Ῥωμαιους 1414-36, 

αὐτούς... εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης 94 
᾿ ἀγριελαίου καὶ παρὰ «φύσιν ἐνεκεντρίσὺδης εἰς κ 
καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν 

-. ἐνκεντρισψήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. Οὐ γὰρ ϑέλω 88 τ, 51,54. 
: ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα ο. 
“μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ 
μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήοωμα 
Ε τῶν ὀϑνῶν εἰσέλϑῃ, καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σω- 96 μι 28,89. 

τ 
Ἢ 

Ἢ 

- σαν καϑὼς γέγραπται" ῳ ΤΥ ον 

ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος, 

δ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώβ. 

Ἂ καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ ἐμοῦ διαθήκη, ΩΥ͂ σε 81.88.84, 
: 9. 
οσο ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

᾿ κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχδροὶ δι; ὑμᾶς, κατὰ 28 
Ἂ δὲ τὴν δκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας" ἆμε- 29 

“ταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἣ κλῆσις τοῦ 
Φεοῦ. ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπενϑήσατε τῷ ϑεῷ, 80 
νῦν δὲ ἠλεήδητε τῇ τούτων ἀπειδείᾳ, ! οὕτως καὶ 81 
οὗτοι νῦν ἠπείϑησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ 
αὐτοὶ νῦν ἐλεηϑῶσιν. συνέκλεισεν γὰρ ὃ ϑεὸς 88 α κ 
τοὺς πάντας εἰς ἀπείϑειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. ς 
Ὦ βάδος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως ϑεοῦ" 88 ο ος 
ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίµατα αὐτοῦ καὶ ἀνεξ- 
"Φίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 

. 9 

1220 
ἢ 9.4 

᾿ , ΄ Δ ῤ - / τί γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος 84 τ ΠΝ 
κ κ ο 

9 34. ὁ 
5) ἐγὲνγν 9 ὧν 289.18. αντου ἕΣγεγΥετο; Ὁ 10. 

Ὁ" ἢ τίς προῤδωκον αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοϑήσεται 96 

αὐτῷ; 

τρ Ἠ, ελαια;: 3938 παρ: 6Ν εν | ΝΥΝ αχοι | εισελθη : 
ΓἩ γή. 80 ΗΝ νυνι | Ἡ απειῦια 81 ἠπειδησαν: ἨΝ. | 
ψὺν 30: [Π]- Ὁ 498} απειδίαν 88 Ἡ ὦ 

ο ορ” παρ πήρωσις (ο8οςΙἴαβ) 80 γαρ : -ἵ- και 
89 τοὺς παντας 19 : τα παντα δ8 -α και 19 

41ῦ 



ροών Πτα ΕΝ μας Ἢ 

Υ 11,86. 19,19. Προς Ῥωμαιους : 

Ὁ 5 τα Αλ ΩΣ χ Ψ 5 - Ν : 3 ᾿ : ο) 

86 ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ. 

πάντα" αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 

1 1Φ.1Ρ9. 19 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἶκ- 

Ἷ ασ 

ς 

ἀπρτ να.- 

ο. 

ΑΜ. 

τς ΑΝ 

ΝΟΥ σα 
ο 

ἌΡ Ὶ, 

ΒΟ 

τιρμῶν τοῦ ϑεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν 

ὡἡυσίαν ζῶσαν ἁγίων τῷ ϑεῷ εὐάρεστον, τὴν 

τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε τῇ ἀνα- 
καινώσει τοῦ γοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ 
Δέλημα τοῦ ϑεοῦ, τὸ ἀγαδὸν. καὶ εὐάρεστον καὶ 
τέλειον. 

1Κ 191. 8 Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοϑείσης µοι 
Βαῖτις παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ 

δεῖ φοονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, 
ἑκάστῳ ὡς ὁ ϑεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 

1Κ 11ο. 4 χαϑάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, 
τὰ δὲ µέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 

«ρω δ! οὕτως οἱ πολλοὶ ὃν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ 
1κ 194... 6 δὲ χκαϑ' εἷς ἀλλήλων μέλη. ἔχοντες δὲ χαρίσματα 

ο λογικὴν λατρείαν ὑμῶν" καὶ μὴ συνσχηματίξεσδε. 

κατὰ τὴν χάριν τὴν δοδεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε 
προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως" 

1Ῥ41ομ1. 7 "εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ" εἴτε ὃ διδάσκων, 
μι 6,3. 8 ἐν τῇ διδασκαλίᾳ" εἴτε ὃ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρα- 

ΠΝ αν κλήσει" ὃ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος 
1πῖ,.σ. 9 ὃν σπουδῇ, ὃ ἐλεῶν ὃν ἱλαρότητι. ἡ ἀγάπη ἀνυπό- 

πι δ,1ὅ.. χριτος, ἀποστυγοῦντες τὸ πονήρόν, κολλώμενοι 
ἜΡΜΟ 10 τῷ ἀγαὺῷ' τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλό- Ῥ]ι 9,8 
ΑΡ 345. 11 στοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, | τῇ 

Δοί 18.250. ον ᾿ , -" , , να 
᾿ σπουδῇ Μη ὀκνηροί, τῷ σπγνευµματι ζέοντες, τῷ 

1 τὰ ὅατ. 19 χυρίῳ δουλεύοντες," τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ ϑλέψει 

129,1 ΠΗΒΥΝ ευαρεστοντω δεω 9 ἢ συγσχηματιξεσδαι εἰ 
μεταμορφουσδαι | ΝΝ ϑεου το 4 Ὦ µελη πολλα 
ὅ Τί (ποι ΤῊ µελη, 6 Τ' διαφορα" 10 φιλοστοογοι: ὟΥ. 
11 κυριω : Ἡ' καιρω 

19,9 νους: -Κἰ υμµων 8 χαοιτος : - του ϑεου ὅ -- 
εσμεν | το:ο 7 ειτε ὁ διακονῶν 
8 --ἰ ειτε | προιστανοµενος 9 αποστυγ. : µισουντες 
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; Πρὸς Ῥωμαιους 19119: 18,4, 
’ 

; ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς 18 Η 18,5. 
χοείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν μι μα. 
διώκοντες. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλο- 1 Κ 419, 

κο τ,ὅθ. 
᾿ γεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσὺδε. χαίρειν μετὰ χαιρόν- 15 Ρ 80,8. 

ἀλλήλους φρονοῦντες" μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες 
τῶν, χλαίευν μετὰ χλαιόντων. τὸ αὐτὸ εἰς 16 Ῥεν δ, Ὶ 1139. 

τς 

ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γύνεσϑδι ες οι τα, 
φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς. μηδενὶ χακὸν ἀντὶ κακοῦ 17 η 
ἀποδιδόντες" προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων : 
ἀνϑρώπων" εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων 18 να, εν 

ἀνϑοώπων εἰρηνεύοντες" μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, 19 τὲ 89,85. 
ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ" γέγραπταν ικα 
γάρ: ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει 5 
κύριος. ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχϑρός σου, ψώμιζε 30 μεν 261.99. 
αὐτόν: ἐὰν διψᾷ, πότιξε αὐτόν" τοῦτο γὰρ ἡ 
ποιῶν ἄνϑρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ. μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίχα ἐν 31 
τῷ ἀγαϑῷ τὸ κακόν. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις 8) τι5,.. 0 19,11. 
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσδω: οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία ἢ 

εἰ μὴ ὑπὸ ὑΨεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ ϑεὸῦ τεταγμέναι, 
εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ 2 

"Φεοῦ διαταγῇ ἀνϑέστηκεν: οἱ δὲ ἀνϑεστηκχότες 
ἑαυτοῖς χρίμα λήμψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ ὃ 15 5,.8.14; 

δ. Τὰ , μες ἈΠῸ 3 54 ο ἃς ω 3.18. 
εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαϑῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. ϑέλεις ἷ 
“δὲ μὴ φοβεῖσϑαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαϑὸν ποίει, 
καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς ϑεοῦ γὰρ διάκονός 4 Ρε 839. 

΄ 

ἔστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαϑόν. ἐὼν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, 

4 -- σοι | --το 19 

1919, 

φοβοῦ: οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ" δεοῦ 

16 χοειαις : Ἡπ µνειαις 14 ΗΝΝ -- υμας 16 κλαιευ : 
- ὮΝ ὉΓ και 390 ἊΝ επι τῆς κεφαλῆς α. 13,1 υποτ. : 
Ἡ ΤΝ, ὟΝ γάρ ἐστιν 8 Ὧδ Γον τω ἀγαδοεργῷ | εξουσιαν: ΝΥ" 

16 φοον. 19 : -- αγαπητοι 17 καλα : -Ἐ (ου µονον) 
ενωπιον του ὥεου (αλλα) και 90 εαν ουν ... εαν δε 
13,1 πάσαις εξουσιαις ὑπερ. υποτασσεσδε | υπο 19 : απο | 
ουσαι : -ἵ- εξουσιαι ὃ των αγαδων εργων ἃ. των χακων . 
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ΑΗ Μην νο ων πάν ώς 

19/6--14/9. Προς Ῥωμαιους 

γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν 
δ πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσδαι, οὐ µόνον 

6 διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ 
τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε' λειτουργοὶ γὰρ - 

Μι 22,21, 7 ϑεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. ἀπό- 

δοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, 
τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, 

α ὅ,.4. 8 τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. Μηδενὶ μηδὲν ὀφεί- 
1 Τ 1:56, Β 4 ᾿ , . Ξ: ε ἢ 9 τ 

ἷ λετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν". ὁ γὰρ ἀγαπῶν 

Ἐκ 2048-..7, 9 τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. τὸ γὰρ οὐ μοι- 
Τιν 19,18. ΡῈ στ. χεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ ο κ. οὐκ ἐπιδυμήσεις, 

καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ὃν τῷ λόγω τούτῳ ἆνα- 

κεφαλαιοῦται, ὃν. τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον. σου - 
1 18.4.10 ὡς σεαυτόν. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ΜῈ 99,40. ᾽ 
Ἔ 6.4. 11 ἐργάζεται" πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. Καὶ 

1 ΤῊ δ5,8.7. 

ὕπνου ἐγερὺῆναι' νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σω- 

159. 12 τηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ἡ νὺξ προέχοψεν, ἣ 
1, ος , , -΄ λ - 

ἘΝ τ; δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποϑώμεϑα οὖν τὰ ἔργα τοῦ 
1, 91,84,18 σκότους, ἐνδυσώμεὺα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς 
Ἐ 6,18, 

καὶ µέδαις, ιιὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι 
α 91.14 καὶ ζήλῳ: ἀλλὰ ἐνδύσασὺδε τὸν κύριον Ἰησοῦν 

Χριστόν. καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσϑε 
εἰς ἐπιδυμίας. 

αδαιιακθο 14 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλ αμβάνεσϑε, 
απ 1391 99. 9 μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει 

Κοι 3,16, 8 φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσϑενῶν λάχανα ἐσϑίει. ὁ 
ἐσδίων τὸν μὴ ἐσϑίοντα μὴ ἐξουϑενείτω, ὁ δὲ 

4 ὝΝ εστιν εκδ. 8 Ἡξ οφειλητε {έ οφειλοντες 9 Ἡ γάρ | 
Ὦ εν τουτῳω τω λογω | εν τω 30 : [Η]-- 11 ὑμᾶς : Ἡ 
Ίμας 19 δεν ΤΗ] 18 Ὦ ερισι και ζηλοις 14 Ὦ τον 
χριστον Ἰήησουν 

4 -- εις οργην ὄ ὃδιο ὑποτασσεσδε 9 το: γεγραπται |. 
κλεφ. : -Ἐ ου φευδομαρτυρησεις | ὡς εαυτον 10 ου 
κατεργαζεται 19 αποβαλωμεὺα ... και ενὸ, τα | οπλα: 
εργα 14,1 λογισμων 9 εσδιετω 

« 418 

τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ 5 ξ ς 

ὃν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περισπτατήσωμδν, μὴ κώμοις. 

᾿" 
Γι 

τν 

- 

αν 

3 



κ λε “ὶ 

- 

μὴ ἐσδίων τὸν ἐσϑίοντα μὴ χοινέτω, ὃ ϑεὸς γὰρ 
τ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ χρίνων ἀλλότριον 

ο οἰκέτην;, τῷ ἰδίῳ χυρίῳ στήκει ἢ πίπτει" σταϑή- 
σεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. ὃς 
τ μὲν [γὰρ] κρίνει, ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κοένει 

ο πᾶσαν ἡμέραν" ἕχαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πληρο- 
Ἷ  φορείσϑω. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ" 

χαὶ ὁ δσϑίων χυρίῳ ἐσϑίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ 
τ ἡεῷ" καὶ ὃ μὴ ἐσϑίων κυοίφ οὐκ ἐσθίει, χαὶ 

εὐχαριστεῖ τῷ ὑεῷ. Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, 
καὶ. οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποϑνήσκει" ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, 
τῷ χυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποὺνήσκωμεν, τῷ κυρίῳ 
ἀποϑνήσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἑάν τε ἀπο- 
“ὑνήσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. εἰς τοῦτο γὰρ 

᾿ς Αροιστὸς ἀπέδανεν καὶ ἔξησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ 
"ζώντων κυριεύσῃ. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν 
σου, ἢ καὶ σὺ τί ἐξουδενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; 
πάντες γὰρ παραστησόμεὺα τῷ βήματι τοῦ ὑεοῦ. 

'γέγοαπται γάρ" 

ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, 

καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ ὃεῷ. 

ἄρα [οὖν] ἕχαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει, 
“τῷ ϑεῷ. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους χρίνωμεν" ἀλλὰ 
τοῦτο χρίνατε μᾶλλον, τὸ μνὴ τυϑέναι, πρόσκομμα 
τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. οἶδα καὶ πέπεισμαι 

ο ἐν χυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν χοινὸν ὃν ἑαυτοῦ" εἰ 
μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 
εἰ γὰρ διὰ βοῶμα ὃ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐχέτι 
κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου 

"δ [γαο] : ΤῊΝ δ φρονει : δ΄ -, και ὁ μὴ φρονῶν 
ο ΗΝ την Ὄμεραν χυριω ου φοονει 19 [ουν] : Ἐ-- 

ἀποδώσει | τω ϑεω : [Η]--ΥΝ 18 ὮΝ -- προσκοµµα εί ἢ 

4 υριος ! ὕεος 8 απούνησκομεν : -κωμεν 9 Χοι- 

| στος ΣΈ και | εζησεν : ανεστη -1- και (αν)εξησεν 10 ϑεου: 
ΟΠ Χριστοῦ 11 τι: ει μὴ 14 δι αὐτοῦ 

ΧΡ ΠΟ, 
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1416-10. Προς Ῥωμαιους 

τε 6. 16 ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χοιστὸς ἀπέθανεν. μὴ 
Πα, προ 17 βλασφημείσὺδω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαϑόν. οὐ γάρ 

ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ ὥεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, 
ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη χαὶ χαρὰ ἐν πνεύματι 

18 ἁγίῳ ὃ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρέε- 
1918: 105. 19 στος τῷ ϑεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνδοώποις. ἄρα 

οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἶκο- 
4.20 ὁομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. μὴ ἕνεχεν βροώματος 

χατάλυε τὸ ἔργον τοῦ ϑεοῦ. πάντα μὲν καδαρά, 
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνδοώπῳ τῷ διὰ προσκόµµατος 

ακ 8.8.2] ἐσθίοντι. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κοέα μηδὲ πιεῖν 
92 οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει. σὺ 

πίστιν ἣν ἔχεις «κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιόν τοῦ 
ὡεοῦ. μακάριος ὃ μὴ χρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοχι- 

Τὸ 116. 98. μάζεν" ὁ δὲ διαχρινόμενος ἐὰν φάγῃ καταχέχριται, 
ὅτι οὐκ ἔκ πίστεως" πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως 

π.. 1 δάμαρτία ἐστίν. Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ 
τὰ ἀσϑενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ 

μι 

1κ 99; 
10,94.38. 

ρα 60,10. 8 ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαϑὸν πρὸς οἰχοδοινήν" καὶ γὰρ 
ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν: ἀλλὰ χκαϑὼς γέ- 
γραπται" οἱ ὀνειδισιιοὺ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέ- 

ο ναμαν 4 πεσαν ἐπ᾿ ἐμέ. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν 
ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπο- 
μονῆς χαὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν 
ἐλπίδα ἔχωμεν. ὃ δὲ ϑεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς 
παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλή- 

6 λοις κατὰ Χοιστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοδυμαδὸν ἐν 

σι ΡΙ 8,10. 

19 ὮΤῚῊῪΝ διωκομεν 31 Ἡ πειν | ἔπ [Β]Ρ-- η σκαν- 
δαλιζεται η ασϑενει 93 ἡ -- ην 38 Άπ Ἡ' - Τω ὃε 
ῥυναμενω ... αιώνας" αμην. (16,28---21) 15,9 ΤῪΝ σε 
4 εις: Ἡ ϱὴ [παντα] | εχωμεν : Ἡ-- της παρακλήσεως 
ὅ Ὦ Ἰησουν Χοιστον 

16 υμων: ημων 18 εν τουτοις | δοχιμοις 30 απολλυε | 
χαῦαρα : - τοις καϑαροις 31 προσχοπτει : λυπειται 
99 -- ενωπ. του ϑεου 165,9 εκαστος γαρ υμων 4 προεγο. : 
εγγραφη | -- δια 29 
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Προς Ρωμαιους 16,1:--16. 

ἑνὶ στόματι δοξάξητε τὸν ϑεὸν καὶ πατέρα τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Διὸ προσλαμβάνεσὺδε ἀλλήλους, καὺδὼς καὶ ὁ 7 
Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ ϑεοῦ. 
λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτοινῆς 8 μὲ 15,54. 
ὑπὲρ ἀληϑείας ϑεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι. τὰς ἐπα. “Ὁ 
γελίας τῶν πατέρων, τὰ δὲ ἔϑνη ὑπὲρ ἐλέους 9 11,50. 
δοξάσαι τὸν ϑεόν, χαϑὼς γέγραπται" διὰ τοῦτο ἵνα) 
ἐξομολογήσομαί σοι ὧν ἔϑνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου 
ψαλῶ. καὶ πάλιν λέγει" εὐφράνϑητε, ἔϑνη, μετὰ 10 τε 85,48, 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. χαὶ πάλιν" 11 Ρε 117,1. 

αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔϑνη, τὸν κύριον, 

καὶ ἑπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί, 

χαὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει" 1915 αλλοι 

ἔσται ἡ ῥίξα τοῦ ᾿Ἱεσσαί, αι 

καὶ ὃ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἑδνῶν' 

ἐπ᾽ αὐτῷ ἔϑνη ἐλπιοῦσιν. 

Ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης 18 
χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ πε- 

οισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει, πνεύμα- 
τος ἁγίου. 

Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί µου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ 14 
περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαδω- 
σύνης, πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως, δυνά- 

μένοι καὶ ἀλλήλους νουϑετεῖν. τολμηρότερον δὲ 15 τ,0; 13,8. 
ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων 
ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσάν μον ἀπὸ τοῦ 

7 υμας, (1--ι) : δε ημας, ΟΝ --,)} Ἷ 8 ὮΝ γενεσθαι 
18 ΝΥ πληροφοφησαι υμας εν παση χαρα και εἰρηνὴ 14 Ὦ 
[της] 15 ΗὟ τολµηοοτερως | ΤΝ υμας δια 

9 εὔνεσιν : -ἰ- κυριε 11 παλι» : -ἰ λέγει | επαινέ- 

«σατε 18 πληροφορησαι ὑμᾶς (εν) παση χαοα και ειθήνη 
14 αγαϑ. : αγαπης | αλληλους : αλλους 16 υμν.: Ὁ 

᾿ς αδελφοι | απο 39 : υπο 
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μις αν Ὑ Ὁ τ ἐν ΚΝ 
ο ὟΣ 

ο θα 

: οὐδ 1516--»]. Προς Ρωμαιοῦι 

ον 
... 

418, Ῥ µτ. 16 Φεοῦ | εἰς τὸ εἶναί µε λειτουργὸν Χοιστοῦ Ἰησοῦ. 
εἰς τὰ ἕδνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
ὑὼεοῦ, ἵνα γένηται ἣ προσφορὰ τῶν ἑὺνῶν εὐσρόσ- 

ὡς Ἢ Ὲ ζ 
ας αι ον ων 

17 δεχτος, ἡγιασμένη ὃν πνεύματι ἁγίῳ. ἔχω οὖν 
τὴν καύχησιν ὃν Χοιστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν ϑεόν" 

1,ὔ, 5 Κὶ 35.18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο 
᾿ Χοιστὸς ὃι ἐμοῦ εἰς ὑπαχοὴν ὀϑνῶν, λόγῳ καὶ 

Μο 16,17, 19 ἔργῳ, | ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάµει 
πνεύματος ἁγίου: ὥστε µε ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ 
κύκλῳ µέχοι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ 

ο ΦΚ 1οµδ19.90 εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ: οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον, 
Ξ εὐαγγελίξεσϑαι οὐχ ὅπου ὠνομάσϑη Χοιστός, ἵνα 

γέγραπται" 

οἷς οὐχ ἀγηγγέ ἢ περὶ αὑτοῦ ὄψονται, 

καὶ οἵ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν. 

119. 99 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλϑεῖν 
μοι. 98 πρὸς ὑμᾶς" νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς 

χλίμασι τούτοις, ἐπιποῦίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλϑεῖν ὁ 
1Κ:16. 94 πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ὡς ἂν πορεύώμαι 

εἰς τὴν Σπανίαν: ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος 
ὑεάσασὺδαι ὑμᾶς καὶ ὑφ ὑμῶν προπεμφϑῆγαι 
ἐχεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησὺῶ. 

Λοί 18,91; οῦ ἢ δὲ ͵ 5 τῇ .) ὃ ών μλή 1ο91, 80,55, 9 ---- γυνὴ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, διακονῶι 
1 

Έτος αν σδμαο, 91 μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον δεμέλιον οἰκοδομῶ, ἀλλὰ καδὼς 

κ 161.96 τοῖς ἁγίοις. Ἰὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα 
9 κ 8 1-4: , 4 , Δ, τς ᾿ » 

9,5.19. κοινωνίαν τινὰ πονήσασϑαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν 
τμ, 1Κ 9π1, 97 ἁγίων τῶν ὃν Ἱερουσαλήμ. ηὐδόκησαν γάρ, καὶ 

16 ὟΝ γενηϑη 17 Ἡ [την] 18 Ὦ τολμκω 119 αγιου: 
[Η]-τννὸῪ! : Τ' ϑεου | Χρισου : Η,ΤΥΝ. 90 ἊΝ φιλοτιµου- 
μαι 91 ΦΕῪΝ οφονται απῖο οις 98 Ἡ επιπόδειαν | 
πολλων : Ἡ Ν (κανων 4 υφ: ᾽ αφ | Ἡ εμπλησδω, -- 
96 ἋΝ ευδοκησεν (ἱ 97 ευδὸ-) 

16 -- εις τα εὗνη | -- εὐυπροσδεκτος 17 -- την 
18 λαλειν : ειπε | δου : -- λογων | ακοην 19 ὥστε 
πεπληρωσὺδαι απο Πεο. µ. τ. 1λλ. και κυκλὠ 99 πολλακις 
34 Σπανιαν : -Ἐ ελευσοµαι προς Όμας 256 διακονησαι 
36 Μακεδονες και Αχαιαχκοι 
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ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν: εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς 
αὐτῶν ἐχοινώνησαν τὰ ἔδνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν 
τοῖς σαρκικοῖς Λλειτουργῆσαι αὐτοῖς. τοῦτο οὖν 
ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν 
“τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾽ ὑμῶν εἰς Σπανίαν" οἶδα 
δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι. εὐλο- 
γίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοί, διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασδαί 
μοι ὃν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν 
ὑἁεόν, ἵνα ῥυσὺῶ ἀπὸ τῶν ἀπειδούντων ἐν τῇ 
Ἰουδαίᾳ καὶ ἣ διακονία μου ἡ εἰς Ἱερουσαλὴμ 
εὐπρόσδεχτος τοῖς ἁγίοις γένηται, ἵνα ἐν χαρᾷ 
ἐλϑὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ ϑελήματος ϑεοῦ συνανα- 
σαύσωμαν ὑμῖν. ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ 
πάντων ὑμῶν. ἁμήν. 

αν. Προς Ῥωμαιους 1608-1615, 

28 

90 1,11, 

909 Καὶ 1,11, 
ῬῊ 1,927, 
Ἰζο] 4,8. ᾿ 
ἃ ΤᾺ 8.1, | 

91 

92 

895 16,50. 

Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν,10 
οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ιενχρεαῖς, 
ἵνα προσδέξησϑε αὐτὴν ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, 
καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χοήξῃ πράγ- 
ματι" καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήδη 
καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ. 

Ἀσπάσασὺε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συν- 
εργούς µου ὧν Χριστῷ Ἰησοῦ, οἵτινες ὑπὲρ τῆς 
φυχῆς µου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέδηκαν, οἷς 

οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ 
 ἐχχκλησίαι τῶν ὀϑνῶν, καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν 

80 αδελφοι : [Η]--ΓἯἰἠβρῃ 81 διακονια : ἈΓῪ δώροφορια | 
ἒις : Χ εν 89 Π' ελδων εν χαρα | ΠΝ ελδω προς... 

αι συναναπ. | δεου : Ἡ) κυριου ἴησου (θίο ὙΝ) 4 Ἀριστου 
ζ οσοι ἐξ Ίησου Χριστου (ἰοχί {οτί 1πΌευρ) 16,1 ουσαν : 
[ΗΠ] και 3 ἈΤΥ αυτην προσδεξησδε 

98 ουν : - αρα 99 γινωσκω γαρ | πληροφορια | 
του ευαγγελου του Χριστου 80 δια του : -- ονοµατος του 
81 και: - να 88 ελδω εί -- συναναπαυσ. Όμιν δδ --αμην 
16,1 -- δε | ἡμῶν : υμῶν ὃ Πρισκιλλαν | ἢπῃ -Ἐ (οἱ -- 

ο ἴπ ν. δ) και τὴν κατ οικον αυτων εκκλησιαν 
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16,6---8. Προς Ῥωμαιους 

οκ 8,58. 7 

10 

11 

Μο 15.91. 19 

14 

16 

1 Καὶ 16.90, 16 
1Ρ 5,14, 

Μι 7,16. 17 
Τε 8,10, 

ῬῊ 8,19. 18 
ἘΠ 18,18. 
Κο] 3,4. 
9Ρ 5.8, 

ἐχκλησίαν. ἀσπάσασϑε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν. 
μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν. 
ἀσπάσασϑε Μαρίαν, ἥτις πολλὰ ἐχοπίασεν εἰς 
ὑμᾶς. ἀσπάσασϑε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς 
συγγενεῖς µου καὶ συναιχμαλώτους µου, οἵτινές 
εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ 
ἐμοῦ γέγοναν ὅν Χριστῷ. ἀσπάσασϑε Ἀμπλιᾶτον 
τὸν ἀγαπητόν µου ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασδε Οὐοβανὸν 
τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ  Στάχυν τὸν 
ἀγαπητόν µου. ἀσπάσασϑε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον 
ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασϑε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου. 
ὶἀσπάσασδε Ἡοφδίωνα τὸν συγγενῆ µου.  ἁσπά- 
σασϑε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν 
κυρίῳ. ἀσπάσασὺε Τούφαιναν καὶ Τουφῶσαν τὰς. 
κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασϑε Περσίδα τὴν 
ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν χυρίῳ. ἁσπά- 
σασὺε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν 
ητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. ἀσπάσασδε Ἀσύνχριτον, 
Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἡρμᾶν, καὶ τοὺς 
σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. ἀσπάσασϑε Φιλόλογον καὶ 
Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ 
Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς στάντας ἁγίους. 
! ἀσπάσασϑε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπά- 
ζονται ὑμᾶς αἱ ἐχκλησίαι. πᾶσαι, τοῦ Χριστοῦ. 

Παραχαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς 
τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν δι- 
δαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάϑετε ποιοῦντας, χαὶ ἐκκλίνετε 
ἀπ᾽ αὐτῶν: οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χρι- 
στῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν χοιλίᾳ, χαὶ 

ὅ ΤῊΝ Ηπαινετὸν | Άσιας : ὩΓ Αχαίας 6 Τ' Μαριάμ 
8 ΤῪΝ ᾿Αμπλίατον  ὙΥ -- που 141 Ασυγκοιτον 

Ἃ 

ὅ εν Χοιστω 6 υμας : ημας 7οι ... γεγοναν : 
τοις προ ἐεµου 8 Αμπλιαν 9 Χρισω : κυριω 16 Ιουνιαν | 
Ολυμπιαν (-πιαδα) 16 -- ασπαξονται... Χφιστου (οἴ 91) 
17 ερωτω | ασφαλώς σκοπειτε 
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δν ς ' Ἢ ΄ - Ὁ ὃν 

Προς Ῥώμαιους 16,19---97, 

διὰ τῆς χοηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν 
"τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. ἣ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ 19 1. 1 κ 14,50. 
εἰς πάντας ἀφίκετο" ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω, ϑέλῪλο Ὺ: ο σν 
δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαϑόν, ἀκεραίους 
δὲ εἰς τὸ κακόν. ὁ δὲ ϑεὸς τῆς εἰρήνης συν- 90 10,88. 
τοίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν ἜΤ 

ο τάχει. 
η Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεϑ᾽ ὑμῶν. 

Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόϑεος ὃ συνεργός µου, 91 Λο 19µ.9: 
“χαὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγ- ιδ, ο 
γενεῖς μου. ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὃ γράψας 99 

τὴν ἐπιστολὴν ὃν κυρίφ. ἀσπάξεται ὑμᾶς ] Γάϊος 981 κ 1πι. 
ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ο ὁ τὶ 
ὑμᾶς Ἔραστος ὃ οἰχογὐόμος τῆς πόλεως καὶ Ικούαρ- 

. τος ὁ ἀδελφός. 

Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέ- 96 5 19: 
λιόν µου καὶ τὸ κήρυγιια Ἰησοῦ Χοιστοῦ, κατὰ 
ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγη- 
μένου, φανερωϑέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν ποο- 9651 1μ0. 

 φητιχῶν 2ατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου ϑεοῦ εἰς 
ὑπαχοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔϑνη γνωρισϑέν- 
τος, μόνῳ σοφῷ ϑεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χοιστοῦ, ᾧ ἡ 9711 161. 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 

ο΄ 19 σοφους : Ἠ-Ὸ- [μεν] 90 ἢ χαοις ... ὑμῶν : η" Ῥοδύ 
ο {Ξ.94}Ὁ}} Ἰησου: Π[Ἡ]-- Χριστου 98. ὅπ δ᾿ -. (ν. 94) ἢ 
-ἆαοις του κυριου ο. Ίησου Ἀριστου μετα παντων υμων" 
αμην. 39ὅ---97 : Ὠϊ-- (οὗ 14,28} 96 προφητικων : ὭΣ Ἑ 

καὶ τῆς ἐπιφανειας του κυριου ημων 1ήσου Χρισου 7 Ἡ 
' [ὦ] | αιώνας : ΤΥ - των αιωνων 

16 και ευλογ. : και ευγλωττιας οἱ -- 390 συντρίψαι 
Π[ -- η χαρις... υμων 31 ασπαζονται | Βπ - και αι 
᾿εκκλήσιαι πασαι του ϑεου (ν.16) 99 Τερέντιος 98 ολαι 
αι εκκλησιαι 
αφ. απο Κοοινδου δια Φοιβης (της ὀιακονου -" της 

εν Κεγχρεαις εκκλησιας) υἱ εγοαφη δια Ῥεοτιου ἐπεμφὕη ὃε 
δια Φ, απο Κοοιδιων] 
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61. Αοἱ 914. 2 {ελήµατος ϑεοῦ καὶ Σωσῦένης ὁ ἀδελφὸς ' τῇ ἐχ- 5 

3 Ών Ἡτε ἢ ὑστερεῖσδαι ὃν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχο- 

1 ΤῊ 8,18; 6,98. 

1 

Ῥ) 99 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 

1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ 

κλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ ὃν Κορίνϑῳ, ἡγιασμένοις 
ἐν Ἀοιστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς 

ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου. ἡμῶν Ἰησοῦ 

πιντ, 8. Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν" χάρις ᾿ 

ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν ων 

κυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ. Ἡ 

4 Εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου πάντοτε περὶ ὑμῶν 

ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ ϑεοῦ τῇ δοϑείσῃ ὑμῖν ὃν που : 

ὅ στῷ Ἰησοῦ, ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσδητε ἓν αὐτῷ, Ἂ 

ὃν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, Ικαθὼς τὸ μαρ- δ. 
ὯΝ 

7 τύριον τοῦ Χριστοῦ ἐθεβαιώϑη ἐν ὑμῖν, ὥστε ὑμᾶς. δ 
σ- 

Τ, 17,80. 

ΤῸ 9,18. ! ε ς 4 : ς 
μένους τὴν ἀποκάλυψυν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ. 

Ῥμ 19. 8 Χριστοῦ: ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους 

ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

λος 9 Χριστοῦ. πιστὸς ὃ δεός, δι οὗ ἐκλήδητε εἰς 

εὐ κοινὠνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ. 

κυρίου ἡμῶν. ΕἾ ἢ 
ς 

; 9,16. 10 Παροκαλα ὦ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος 

τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ 

1 δὲ Ιησου Χριστου 9 ἊΝ Ῥεου, ηγιασμ. ὃν λος, τη 

ο..εν Κ., κλ. ΔΗ -- μου δ Χρισου: [Η]-- | 

1 - κλητος 9 αυτων τε κ. ϐ Χοιστου : θεου 
8 αχοιτ. | Ώηιιερα : παοουσια 9 δι: υφ 
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λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε 
δὲ χατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ 
- γνώμῃ. ἐδηλώϑη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί 
"μου, ὑπὸ τῶν Ἀλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν. 
; ο λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶ ῦν λέγει" ἐγὼ μέν 
εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ 
δὲ Χριστοῦ. μεμέρισται. ὃ Χριστός; μὴ Παῦλος 
ο ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου 
᾿ῇ .ἐβαπτίσδητε; εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα 

εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσϑητε. ἐβάπτισα δὲ 
καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον" λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα 

ἄλλον ἐθάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς 
βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίξεσϑαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ 
λόγου, ἵνα μὴ κενωὺῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 

τ΄ Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυ- 
᾿ μένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν 

δύναμις ϑεοῦ ἐστιν. γέγραπται γάρ" 
τῳ ᾿ 9  » δ η -" - 

ἊὮ» ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, 

: καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀδιετήσω. 

Ιποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύρ; ποῦ συνζητητὴς τοῦ 
αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ ϑεὸς τὴν σοφίαν 

"τοῦ κόσμου; ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ ὑεοῦ 
οὐκ ἔγνω ὃ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν ϑεόν, 
εὐδόκησεν ὁ ϑεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος 
σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι 
σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 
 ΤἸήμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσυφυρίσμονοῦ, Ἰου- 
δα μὲν σκάνδαλον, ἔὔνεσιν δὲ μωρίαν," αὐτοῖς 
3 η τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἥλλησιν, Χοι- 

ο 18 δὲ χοιστος. | υπερ: ὮΝ περι 14 ευχαριστω : ΠΕ-|- 
τω δεω | Ἢ Γαῖον 17 ὟΝ ευαγγελισασθαι 39 Ὗ σηµειον 

α 11 -- μου 18 μὴ µεµεο.  1δ εβαπτισα 16 - αλλον 
ΠΝ ημων 30 τ. κοσµ. : - τουτου 38 οϑν. : Ελλησι 
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εἰ μὴ Κοίσπον καὶ [άΐον. ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι 1 

Προς Κορινϑιους α’ 11 1 Ξρλ; 

11 

12 3,4. 
Λο 18,94,57, 
1 1,49, 

19 

14 Λος 18,8, 
., ἢ 16/51, 
[: 

16 10.15.17. 

18.959 Καὶ 4.2. 
Ἡ 1,16. 

19 19 39,14. 

90 ορ 19.17. 
19 1911: 88,18... 

2] Μι 1190. 

φῦ Μι 19.88. 
ο 4 948. 

Λο 17.19.99. 

28. 3,14, Ἡ 9,39, 

24 18. ΚΟΙ 5,8, 



28. 5 Κὶ 18.4.95 στὸν δεοῦ δύναμιν καὶ ϑεοῦ οοφίαν. : 

μωρὸν τοῦ ϑεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνϑρώπων ἐστίν, - 

ἱ 

1,,5--9,8, Προς Κορινϑιους α΄ 

ὅτι τὸ 

καὶ τὸ ἀσϑενὲς τοῦ ϑεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀν- 

ΜῈ 11,36, 96 ὑρώπων. Βλέπετε γὰρ τὴν «κλῆσιν ὑμῶν, 
πο οί... ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ 

Ἢ 891. Ὦ 99. 

συ 99,0.6. 
9 Κὶ 6,21. 
ὦ 11,19. 

ὅν 999,99, 

1:17. 

Ὦ 1,17.19. 
1 ΤῊ 1/0. 
ῬῊ 8,16. 

Ἡ 16,9ὔ. 

1, 98,84. 
6 941. 

Κοὶ 160. 

οἱ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς: ἀλλὰ τὰ 
μωρὰ τοῦ κόσιου ἐξελέξατο ὃ ϑεὸς ἵνα χαται- 
σχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσδενῆ τοῦ κόσμου - 

ἐξελέξατο ὃ δεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ 
τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἑἐξουδενημένα ἕξδε- 

28 

λέξατο ὃ ϑεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα χαταρ- 
γήσῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ δνώπιον 

τοῦ ὡἡὡεοῦ. 
Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήϑη σοφία ἡμῖν ἀπὸ ϑεοῦ, δικαιο- 

81 σύνη τε καὶ ἁγιασιιὸς καὶ ἀπολύτρωσις, ἵνα καδὼς 
γέγραπται" ὃ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσδω. 

2 Κἀγὼ ἐλϑὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἠλὺον οὐ 
χαὺ” ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν 

ο τὸ μαρτύριον τοῦ ϑεοῦ. οὐ γὰρ ἔχρινά τι εἰδέναι, 

29 

90 

ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἑσταυ- 
8 ϱωμένον. κἀγὼ ἐν ἀσϑενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν 
τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὃ λόγος 
µου καὶ τὸ κήρυγμά µου οὐκ ἐν. πειδοῖς σοφίας 
λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως, ς - ᾿ ; 

ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ὃν σοφίᾳ ἀνδρώπων ἀλλ᾽ 
ἐν δυνάμει ϑεοῦ. 
τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ 
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν χαταργου- 

σι 

σ: 

7 μένων" ἀλλὰ λαλοῦμεν ϑεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, 
τὴν ἀποχεχρυμμένην, ἣν προώρισεν ὃ ὑδεὸς πρὸ 
τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν" ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόν- 

80 ἈΤ' ϑεου δικ. 2.1 μαοτ. : 
4 Ἡ πιϑοις 

96 δεος, 
σέ µυστηοιον 

: νι ρα 
εἰδέναι τι 

96 γαο:ουν 99τ. Ῥεου : αυτου 80 δι. τε: και δικ. 
94 πειδοι (ανδοώωπινης) σοφιας Λλογὠν (λογου) 
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ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ὃν Χριστῷ 

Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς 



ν 

των τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν" εἰ γὰρ ἔγνωσαν, 
οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν" ἀλλὰ 
χαδὼς γέγραπται" 

ἃ 

ἃ ὀφδαλμὸς οὐχ εἶδεν καὶ οὖς οὐχ ἤκουσεν 

καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνϑοώπου οὐκ ἀνέβη, 

ὅσα ἠτοίμασεν ὃ ϑεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 

ἡμῖν δὲ ἀπεχάλυψεν ὁ ϑεὸς διὰ τοῦ πνεύματος" 
τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάϑη τοῦ 
 ἡεοῦ. τίς γὰρ οἶδεν ἀνϑοώπων τὰ τοῦ ἀνϑοώπου 

εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνὑδοώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως 
χαὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
τοῦ ὑεοῦ. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ χόσμου 
ὁλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ ϑεοῦ, ἵνα 
εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χαρισϑέντα ἡμῖν" ἃ 
χαὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδαχτοῖς ἀνὑδρωπίνης σοφίας 
λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδαχτοῖς πνεύματος, πνευματι- 
χοῖς πνευματικὰ συνχρίνοντες. φυχικὸς δὲ ἄν- 
ὕὅρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ϑεοῦ" 
μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, 
ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. ὃ δὲ πνευματιχὸς 
ἀνακοίνει [ιιὲν] πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνα- 
χρίνεται. τίς γὰρ. ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς συμβιβάσει 
αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχοιιεν. Κἀγώ, : 
ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήϑην λαλῆσαν ὑμῖν ὡς πνευ- 

Προς Κορινϑιους α' ῶ.,9--ὃ,3, 

9. 15 645. 

10 Μὲ 18,11. 

1 

19 0 16.18.14, 

18 1.4, 

14 6.1,58, 7 8,47; 
14,17. 

16 1.0 5/50. 

Ἑ 11,84. 
16 15 40,18, 

5 10419, 

ματικοῖς ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν ΑἎρι- ' 
στῷ. γάλα ὑμᾶς ἐἑπότισα, οὐ βοῶμα": οὔπω γὰρ 

ἐδύνασθε. 

9 1} 5., 
Ἡ δ019.18. 

Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασϑε, ! ἔτι γὰρ σαρκικοί, 8. 110115 11,18, 

ἦστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ 

ϑοσα: Τα 10 δὲ :. 6ΕΝΝ γαρ 18 Ὦ πνέυµατικως 

18 [μεν] : Ἠ --Τ Ι παντα : [Β}]} ρ'' τα 16 Ἡ συνβιβ. 
ο ολετι ΤΗ]-  ὴΥ 

10 πνευματος : -Ὁ αυτου 11 -- ανδρωπων | -- του 

ανϑο. 90 19 τ. κοσµ. τουτου 18 πνευµατος αγιου 

14 -- του ϑεου 16 Χριστου : χυριου 3, 1 σαρκικοις 
ὃ ερις : - χαι διχοστασιαι 
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σαρκικοί ἔστε χαὶ κατὰ ἄνϑρωπον περιπατεῖτε: 
115. 4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις" ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος. 

Αοἱ 18,34.27, ὅ δέ" ἐγὼ Ἀπολλώ, οὐκ ἄνϑρωποί ἔστε; 1 τί οὖν. 
ἐστιν Ἀπολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾿ 

ο΄ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 
Αοΐ 18,4... 6 ἐγὼ ἐφύτευσα, ᾿Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὃ ϑεὸς 

Υ ηὔξανεν: ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε δ. 
4,5, 8 ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων ϑεός. ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ 

ποτίζων ἕ ἕν εἶσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισϑὸν λήμε-. ἊΝ 
Β 5,50, 9 ται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. ϑεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί" 
15.10.10 Φεοῦ γεώργιον, ϑεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν σε 

χάριν τοῦ ὑεοῦ τὴν δοϑεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέχ- 
των Ψεμέλιον ἔϑηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος 

1ν9μµ-6, 11 δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. δεμέλιον γὰρ ἄλλον 
οὐδεὶς δύναται --δεῖναι παρὰ τὸν χείμενον, ὃς 

12 ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ. 
τὸν Ψεμέλιον χουσίον, ἀργύριον, λίϑους τιμίους, 

4,5.18 ξύλα, χόρτον, καλάμην, ! ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν - 
δος γεγήσεται" ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ 

ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάσιου τὸ ἔργον ὁποῖόν- 
14 ἐστιν τὸ πῦρ. αὐτὸ δοκιμάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον. ο 
16 μενεῖ ὃ ἐποικοδόμήσεν, μισϑὸν λήμψεται" εἴ τινος. 

τὸ ἔργον πατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ (ἃ 
619. 5Κ 6,16. 16 σωψήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐχ οἴδατε Ἂ 

ὅτι ναὸς ϑεοῦ ἔστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ οἰκεῖ 
17 ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ φϑείρει, κ 

᾿ τοῦτον ὁ δεός' ὃ γὰρ ναὸς τοῦ ϑεοῦ ἅγιός ἐστι», 
οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

Αρ 8,,1,18,18.. λή]ηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω: εἰ τις να. ρα 

7 ΤῪΝ ἔστιν 19 αογυρ. : Ὦ ΡΙ και 16 6ΕΥΝ εν υμω 
θιχει 

4 ανδρωποι : σαρκικοι | ΈΆπ - και κατα ανδρωπον. ιο 
περιπατειτε ὅ τι ΌἱΦ : τις | . Παύλος... Απολλως κ ἜΣ 
ὁιακονοι : ϱι αλλ ἢ 10 τεῦεικα 13 ϑεμελ. Σ Ἢ τουτον | ἢ 
χουσον | αργυρον 18 -- αυτο 14 μένει 17 φϑερει τουτ. : Ἶ 
φδειρει αυτον 158 εξαπατ. : --- χενοις λογοις 
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σπιν ΧΟ ν νο τα. ΓΡ | Σ Ὁ". λα, Ζ 
δε πε τ πο. Ε ΄ 

ση Προς Κορινδιους α 8,19-- 4,9, 

εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσϑω, 
τ ἵνα γένηται σοφός. ἣ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου 19 δουν 55.5.10, 

᾿ τούτου μωρία παρὰ τῷ ϑεῷ ἐστιν. γέγραπται 
γάρ" ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ 
αὐτῶν" ! καὶ πάλιν" κύριος γινώσκει τοὺς διαλο- 30 Ρπ οἱμ!. 

ο γισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶν μάταιοι. ὥστε μηδεὶς 21 
 χαυχάσϑω ἐν ἀνϑρώποις" πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, 
λετε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος 22 119. 
᾿ εἴτε ζωὴ εἴτε ϑάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλ- 
 λοντὰ, πάντα ὑμῶν, ! ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς 38 11/9. 
δὲ δεοῦ. - Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσϑω ἄνϑοωπος 4. τι ι.:. 
᾿ ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων 
' ὼεοδ. ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις 5 1, 15,,3. 
ἵνα πιστός τις εὐρεϑῇ. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν 8 
Ο ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριδῶ ἢ ὑπὸ ἀνδρωπίνης 
τ ἡμέρας" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω"! οὐδὲν γὰρ 4 νε τ48,». 
ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἓν τούτῳ δεδικαίωμµαι” ὶ 
ὁ δὲ ἀνακρίνων µε κύριός ἐστιν. ὥστε μὴ πρὸ 6 5). 
 χαιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλϑῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ 
, φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει 
᾿ τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν" καὶ τότε ὃ ἔπαινος 

γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ δεοῦ. Ταῦτα δέ, 
᾿ ἀδελφοί, µετεσχηµάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν 
ὃν ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάϑητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέ- 
4ραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσὺε 
κατὰ τοῦ ἑτέρου. τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ 1 καὶ 15,6. 
ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυ- ΓΞ 
χᾶσαι ὡς μὴ λαβών; ! ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ" ἤδη 8. Αν 8,.7. 

 ἐπλουτήσατε" χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε" καὶ ὄφελόν ἘΣ ῬΑ} 
γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συνβασιλεύ- 
"σωμεν. δοκῶ γάρ, ὁ δεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους 9 

σὺ π 198. 

το 18 ὟΝ υμιν, εν τω α. τουτω µ. 46 Ἡ τό Μη υ. 
8 Ἡ εστε; η. επλουτήησατε; χ. η. εβασιλευσατε; 

᾿ 

Ἕ 4,2 ὧδε: ὅδε | ζητειται : τι ζητεῖτε ὅ--ος δα: 

"ο | γεγο.: τ Φρονεν 9 γαρ:  ὁτι 

: ως 481 

εν 



4/10- ὅρ. Προς Κοριγϑιους α 

8,18, 10 

οκ 1199-07. 11 

Αοξ 18,8: 90,84. 
1 ΤῊ 99. 

9,15. 5 Τὰ 8,8. 12 
Ἢ 15,14. 

Ῥβ 109,98. 
ΕΣ 05154. 19 

14 

α 4,19. 16 

11,1, 16 

Δοι 19,29, 17 
Ῥ] 2,30 58. 

18 

Αοι 18,51, 19 
ὅς 4016. 

4, Ἱ, 17,90. 90 

21 

» 

Ἰιν 18,7.8. Ὁ 

2 

9 , 5 , - ο 5 , "δ τς ο .. 

ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιδανατίους, ὅτι Ψέατρον 

ἐγενήῦημεν τῷ χόσμφ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνδοώ- 
ποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνι- 
μον ὃν Χριστῷ" ἡμεῖς ἀσδενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί: 
ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχοι τῆς ἄρτι 
ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ δυφῶμεν καὶ γυμννιτεύομνεν 
χαὶ χολαφιζόμεϑα καὶ ἀστατοῦμεν | καὶ χοπιῶμεν - 
ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χεοσίν" Λλοιδορούμενοι εὐλο- 
γοῦμεν, διωκόμενον ἀνεχόμεὺα,  δυσφημούμενοι 
παρακαλοῦμεν' ὡς περικαϑάρματα τοῦ χόσμου 
ἐγενήϑημεν, πάντων περίφημα ἕως ἄρτι. Οὐκ 
ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου 
ἀγαπητὰ νουϑετῶν. ἐὼν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς 
ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας" ὃν 
γὰρ Χριστῷ Ἰηαοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς 
ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου 
γίνεσϑε. Διὰ τοῦτο ἔπειψα ὑμῖν Τιμόϑεον, ὃς 
ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ὃν κυρίῳ, 
ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ὃν Χριστῷ 
[Ἰησοῦ], χαϑὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ δι- 
ὁάσκω. ὡς μὴ ἐρχομένου δέ µου πρὸς ὑμᾶς 
ἐφυσιώδησάν τινες" ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς 
ὑμᾶς, ἐὰν ὃ κύριος ϑελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν 
λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν" οὐ 
γὰρ ὃν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ἐν δυνά- 
ει. τί ϑέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλϑω πρὸς ὑμᾶς, ἢ 
ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραῦτητος; 

Ὅλως ἀχούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη 
πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔὔνεσιν, ὥστε γυναῖχά ἡ 
τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι 

9 ΠΒ, απεδειξεν, 14 νουδετω . 17 τοῦτο 1 Τηλ) -- - 
αυτο | [Πησου] : ΤΈ-- 19 Βπ Η,Β. 

11 γυµνητευομεν 18 δυσφ.:.βλασφημουμενοι 16 πῃ --- 
κχαῦδως καγὼ Χοιστου 31 ποαοτητος 5,1 εὕνεσιν : 
-Ἑ ονομαζεται 
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᾿ς ἔστε ἄξυμοι. 
Χριστός" ὥστε ἑορτάξωμεν μὴ ἐν δύμῃ παλαιᾷ 8 

τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσϑίειν. 

᾿ χρίνεσϑανι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, 

πόνο σεν μας ὥδαςςο κ ουρυρος σον 

Πὼρος Κορινϑιους α’ 

ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενϑήσατε, ἵνα ἀοϑῇ ἐκ 
μέσου ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας; ἐγὼ μὲν 8 
γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, 
ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο χατεργα- 
σάμεγον, | ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ, 4 

᾿ συναχϑέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν 
τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ, παραδοῦναι. ὅ 
τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεϑρον τῆς σαρχός, 
ἵνα τὸ πνεῦμα σωϑῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου 

᾿ [Ἰησοῦ]. Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε 8 
ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; ἐκκαϑάρατε Τ 
τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καδώς 

καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύϑη 

μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν 
ἀζύμοις εἰλικρινίας καὶ ἀληϑείας. Ἔγραψα 9 
ὑμῖν ὃν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσϑαι πόρνοις, 
οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ χόσμου τούτου ἢ 
τοῖς πλεονέχταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, 
ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἔκ τοῦ κόσμου ἐξελϑεῖν. νῦν 
δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσῦαι ἐάν τις 

᾿ς ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ 
εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέϑυσος ἢ ἅρπαξ, 

τί γάρ μοι τοὺς 
ἔξω χρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε, ! τοὺς 
δὲ ἔξω ὁ ϑεὸς κρίνει; ἑξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ 

"ὑμῶν αὐτῶν. 
Τολμᾶᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον 

καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν 

9 πραξ. : ἢ ποιησας 8--ὃ ΗΝ κατεργασαµενον εν... 
ΥΓ Ίήσου συναχὺδ. ... ΤΥΝ [ησου παραὸδ. 4 αὐ και 9 
Ἐ- Τ Ὴ ὅ [Ιησου] : ὨΤ --ΗὟΥ 6 Ου καλον : Καλον 
ή ολα ὮΤ δολοι 7 Χριστος : ἘΤΥΨ. 8 μηδὲ : ἢ, μη} 
ο τὐλριρινείας 11 Ῥνυνι 19 ΤΥΝ κρινετε; 18 Ἐν κρινεῖ. 

2 9 εἔαρδη ὃ ως απων 7 εκκαὺ. ουν | ἡμῶν υπερ 
ημων 9 συναναμιγνυσῦδε 10 και ου π. | και: η 
οφειλετε 11: 19 μοι: -1- και 18 καιεξαρειεο Θ,1 εξ υμων 
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ΑΡ 8,91 
θη 7,99, 

Μι 6,59. 
1 ΤῊ ὅ,16. 
1Ρ 89. 

α ὅ,19--91, 

τῷ 8,3--7. 

10,38, 

4 ΔῈ 4,8--., 

10,10.90, 
5 Κὶ 4014, 
Ἢ 8,11, 

0,2---14, Προς Κορινϑιους α' 

ο ἁγίων; ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιον τὸν κόσμον. 

χρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν χρίνεταν ὁ κόσμος, 

9 ἀνάξιοί ἐστε χριτηοίων ἐλαχίστων; οὐκ οἴδατε ὅτι 

4 ἀγγέλους χριν οὔμεν, κήτιγε βιωτικά; ῥιωτικὰ μὲν 
οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουδενημένους ἐν 

ὅ τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καϑίξετε; πρὸς ἐντροπὴν 
ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐχ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός, 

ὃς δυνήσεται διαχοῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ 

θ αὐτοῦ, Ι ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ 

7 τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὦ 

ὑμῖν ἐστιν ὅτι χρίματα ἔχετε μεὺ᾽ ἑαυτῶν. διὰ 

τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσϑε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ὁ 

8 ἀποστερεῖσϑε; ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστε- 

9 οεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
ἄδικοι ϑεοῦ βασιλείαν οὐ χληρονομήσουσιν; μὴ 

πλανᾶσϑε: οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε, 

10 μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε κλέπται 

οὔτε πλεονέχται, οὐ μέϑυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ 

11 ἅρπαγες βασιλείαν ϑεοῦ κληρονομήσουσιν. καὶ 

ταῦτά τινες ἦτε' ἀλλὰ ἀπελούσασὺε, ἀλλὰ ἡγιά- 

σϑητε, ἀλλὰ ἐδικανώϑητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὃν τῷ πργεύματι τοῦ. 

θεοῦ ἡμῶν. 
19 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. ὦ 

πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασδήσομαι 

18 ὑπό τινος. τὰ. βρώματα τῇ ποιλίᾳ, καὶ ἡ χοιλία 

τοῖς βοώμασιν" ὁ δὲ δεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα. 

καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ 

14 χυρίῳ, καὶ ὃ κύριος τῷ σώματι" ὁ δὲ δεὸς καὶ 

Ν 
] 

| 

Ἰ 
ἡ 

ἬΜΠ 

ἦν 

οἰ 

τὸν κύριον ἤγειρεν χαὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς 

3 Ὦ χρίνουσιν ὃ ὟΝ χρινουμεν; 4 Ὑ καϑιζετε. 
ὃ ΤῪΝ αὐτου; 6 .ΝὝἥαπιστων. 7 Τ-πουν 8 ὟΝ αδελφους; 
11 κυριου : Ἡ-- [ημων] 14 εξεγ. : Ὦ εξηγειρεν 

9 - η ὅ λαλω | ενι: εστιν 1 -- ουδεις 7 εν 
μιν | Ἀριμα 8 ταυτα 10 οὐ 19 1 ουτε | κληρον. ἲ 
ϱυ 14 εξεγειοει 
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τ 

Προς Κορινϑιους α βθ,15--7,1. 

δυνάμεως αὐτοῦ. οὐχ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν 
μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χρι- 

. στοῦ ποιήσω πόρνης µέλη; μὴ γένοιτο. ἢ οὐχ 
οἴδατε ὅτι ὁ χολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν; 
ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ὃ δὲ 

- χολλώμενος τῷ κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστιν. φεύγετε 
τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄν- 

ὥροπος ἐχτὸς τοῦ σώματός ἐστιν" ὁ δὲ πορνεύων 
εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός 
ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Φεοῦ, καὶ οὐχ ἐστὲ ἑαυτῶν; 

᾿ Τ᾿ ἠγοράσδητε γὰρ τιμῆς" δοξάσατε δὴ τὸν ϑεὸν ἐν 
τῷ σώματι ὑμῶν. 

Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνϑρώπῳ γυναικὸς 
μὴ ἅπτεσϑαι" διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν 
ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα 
ἐχέτω. τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, 
ὁμοίως δὲ καὶ ἣ γυνὴ τῷ ἀνδρί. ἡ γυνὴ τοῦ 
ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὃ ἀνήρ" ὁμοίως 

δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει 
ἀλλὰ ἡ γυνή. μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι 

ὧν ἔχ συμφώνου πρὸς χαιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ 
ἐς “ ν᾿ , 9 4 ᾿ 3 ο 
"προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ 
πειράζῃ ὑμᾶς ὃ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 

τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. 
ὥέλω δὲ πάντας ἀνϑρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυ- 
τόν: ἀλλὰ ἕχαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ ϑεοῦ, 
ὁ μὲν οὕτως, ὃ δὲ οὗτος. 

ἦ» 

Ὥτε : συνεοχησὺε 7 ὃε 19: γαρ | ο 2ἱ9Φ: ος 
ἣν 
Ἵ 

πο πνευµατος αγιου | ἢ δέου; κ. ουκ ο. εαυτων, 
30 ὀοξασατε δὴ : Ἡ' -- οὗ Ῥογίαίο (ἄρατε εχ ἄρά γε) | Βπ: 
ο Ἡ -- και εν τω πνευµατι υμών, ατινα εστι του Όεου 177, Η 
[αν] 1 σὑμων : [Η]--ἶν 6 Ἡ, συγγν. 7 δὲ 10: γαρ 

1ὅ η ουκ | υμων : ἡμῶν 16 - η 19 τα σώματα 

᾿ 

σσ, 1 εγραψ. µοι 3 την πορνιαν | -- και... εχετω ὃ την 
“οφειλοµενην ευνοιαν (οἱ τιμὴν) ὅ τὴ : -ἰ νηστεια και τη | 
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1 5.1... 

19.95.40. 
Με ὕ,89. 

Ἐ 11.16. 

Ἡ 1419. 

1Ρ 81. 

ο ο ος Προς Κορινδιους α 

8 “Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν ι 

9 αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ" εἰ δὲ οὐκ ἐγχοα- ̓  

τεύονται, γαμησάτωσαν: κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν. 

10 ἢ πυροῦσϑαι. τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν πώ ρώριώμο ΝΣ δὰ 

οὐχ ἐγὼ ἀλλὰ ὃ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ 

11 χωρισϑῆναι. --- ἐὰν δὲ καὶ χωρισδῆ, μενέτω ἄγαμος ᾿ 

ἢ τῷ ἀνδοὶ καταλλαγήτω, ' ἄνδρα γυναῖκα 

19 (ἡ ἀφιέναι. τοῖς δὲ ο ὀϊοὶ λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ 

κύριος" εἴ τις ἀδελφὸς } γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ : 

αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφτω 

18 αὐτήν' καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ 

οὗτος συνευδοχεῖ οἰχεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω 

14 τὸν ἄνδρα. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἕν. 

τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἣ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν 

τῷ ἀδελφῷ: ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά 

16 ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρί- 

ζεται, χωριζέσδω" οὐ δεδούλωται δ᾽ ἀδελφὸς ἢ ἡ 

ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις" ὃν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν 

16 ὑμᾶς ὁ ϑεός. ΤΙ γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα ο 

σώσεις; ἢ τί οἴδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; | 
κ 

οι. 17 Πὶ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν ὁ κύριος, ἕκαστον 

ὡς κέκλήηκεν ὁ ϑεός, οὕτως περιπατείτω. καὶ 

οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.. 

18 Ι περιτετμημένος τις ἐκλήϑη; μὴ ἐπισπάσϑω" ἐν 

. 19 ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσϑω. ἡ 

περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία. οὐδέν - 

190 ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν ϑεοῦ. ἕκαστος ἐν 

οἱ τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήδη, ἐν ταύτῃ μενέτω. δοῦλος 

ἐκλήϑης; μή σοι μελέτω" ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαξει 
“ΑΒ 

9 γαμεῖν : η) γαμησαν 18 ητις : Π δε τις 1 τοιου- : 

τοις : Β,Τ. | υμας : ΠΕΝ ημας 17 Ὦ μενα 

18 Ν εκληϑη" | ΥΝ τις" 91 ἊΝ εκληϑης" ς 

10 χωριζεσϑαι 18 ουτος : αυτος | τον ανδρα : αυτον. ῳ 

14 γυναικι : - τη πιστὴ | αδελφω : ανδρι (τω πιστω) 

17 ει 1 η | κυριο: ὕεος | Όεος: Χυριος ὀιδασκω 

18 κεκλ. τιξ : τις ἐχληϑὴ ἬΝ 
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Προς Κορινδιους αν οι 

 ἐλεύδερος γενέσὃαι, μᾶλλον χρῆσαι. ὃ γὰρ ἐν 99 Ε 608. Ρα 10. 
᾿ κυρίῳ κληδεὶς δοῦλος ἀπελεύδερος κυρίου ἐστίν" 
ὁμοίως ὁ ἐλεύϑερος κληϑεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 
τιμῆς ἠγοράσϑητε" μὴ γίνεσϑε δοῦλοι ἀνὑδοώπων. 
ἕχαστος ἐν ᾧ ἐχλήϑη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω 
παρὰ ϑεῷ. 
"Περὶ δὲ τῶν παρϑένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ 

ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου 
πιστὸς εἶναι. Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν 
διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνὑδοώπῳ 

τὸ οὕτως εἶναι. δέδεσαι γυναικί; (νὴ ζήτει λύσιν" 
..λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα. ἐὰν 
δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες" καὶ ἐὰν γήμῃ ἣ 
᾿παρδένος, οὐχ ἥμαρτεν: ὑλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ 
ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. Τοῦτο 
δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν" 

τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ 
ἔχοντες ὦσιν, καὶ οἱ κλαίοντες ὡς τῇ κλαίοντες, 
καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγορά- 
οζοντες ὡς μὴ λχατέχοντες, καὶ οἱ χρώμενοι τὸν 
"κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι: παράγει γὰρ τὸ 
σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. ὑέλω δὲ ὑμᾶς ἀμε- 
οίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, 

"πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίφῳ' ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ 
τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί. καὶ 
μεμέρισταν καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἣ παρϑένος" ἡ ἄγα- 
μὸς μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ἢ ἁγία καὶ 

τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι" ἣ δὲ γαμήσασα 

᾿μεριμνᾷ τὰ τοῦ χόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 

ἐπῶν 

“Ὁ 

τς 

- 97 ὟΝ γυναικι εἰ γυναικος" 986 ηµαρτες : Η.ΤΥΝ, | 

Ἢ [η].παρὺ. 29 Ἠ αδελφοι" εἰ εστιν, (Ἡ εστιν το λοιπον,) 

ὅ8.84 ΗΝ γυναικι, και μεμερισται. και η γυνὴ ἡ αγαμος και 

ἢ παρδενος µεριµνα Ἀ' γυναίκι. μδμ. [και] ἡ γυνὴ (οεῦ αὖ 

ἴοχί) οἱ καὶ μεμ. ἡ αγαµος κ. η π. (αὖ ἰεχί) 84 και 10 : [Η] ια 
η 
" 

9 
ο 99 οµοιως και 394 -- παρα ὕεω 88 γαμησης : λαβης 

γυναικα 99 ο: Ὦν οτι 81 τῷ κοσµω τουτω | παραχρω- 

μενου 83 κυοιω : δεω δ4 -- τα του κοσμου 

Σπα 457 

ή 

Ἢ 
ἊΣ 

η 
ος 

29 

24 

20 

20 

27 

28 

29 

90 - 

91 

82 

99 

94 

6,30, 

11.20, 

10. 40, 
1 τ 119.19. 

9ς, 10.11, 

1, 51,28. 

Β 18,11. 
1, 14,96. 

15 8,15--1Π. 

1, 14,90. 
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Λο 1699, 

α 6,53. 

α 4,0. 

710:19. 
Ῥι 6,4. 

ῬῈ 859,6, 10,84. 

ΜΙ 9,10. 
19,5.6. 

Κο! 1,16. 

κ ᾿ οι 

τ96- 8,6. - Πρὸ Κορινδιους α' 

96 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, 

οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ 

εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ κυορίῳ ἀπερισπάστως. 

96 Πὶ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρδένον αὐτοῦ 

νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει. 

γίνεσδαι, ὃ δέλει ποιείτω" οὐχ ἁμαρτάνει" γαμεί- 

87 τωσαν. ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, 

ἡ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου 

ὑελήματος, καὶ τοῦτο χέχρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, 

88 τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρϑένον, καλῶς ποιήσει. ὥστε 
ν ε , - 4 ε »“ ΄, -" “ "ἢ 

καὶ ὃ γαμίξων τὴν ἑαυτοῦ παρϑένον καλῶς ποιεῖ, 

99 καὶ ὁ μὴ γαμίξων χρεῖσσον ποιήσει. Γυνὴ δέ- 

δεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς" ἑὰν δὲ 

κοιμηὺῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευϑέρα ἐστὶν ᾧ δέλει γαμη- 

.40 ϑῆναι, μόνον ἐφ κυρίφ. . µακαριωτέρα δέ ἐστιν 

ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην" δοκῶ 
δὲ χἀγὼ πνεῦμα ϑεοῦ ἔχειν. 

9 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοϑύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες 
γνῶσιν ἔχομεν. ἣ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη 

ο οἰκοδοιεῖ: εἴ τις δοχεῖ ἐγνωκέναι τι, οὕπω ἔγνω 

8 χαϑὼς δεῖ γνῶναι" εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν ϑεόν, ὁ 

4 οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ. Περὶ τῆς βρώσεως, 
οὖν τῶν εἰδωλοϑύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον 

ὅ ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς ϑεὸς εἰ (νὴ εἷς. καὶ 
γὰρ εἴπεο εἰσὶν λεγόμενοι ϑεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ 
εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὺν ϑεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι 
πολλοί, | ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς ϑεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ [ο] 

ὃ7 τη 19: γι ιδια | ὙὙ-π ιδια ὃδ ΠΕ ΑΝ την 
παρδενον εαυτου | ποιει : Ὦ ποιήσει 40 δὲ ῶ0 . 2 
γαο 8.1 ΥΥ ειδωλούδυτων οιδαιεν 6 Ἡ [αλλ] 

δὃ συμφερον δ γαμειτω 87 -- εδραιος 88 εκγαµιζων 
δὲΒ 1 -- την ε. παρὺ. 89 δεδεται νοµω | δε: -ἰ και |. 
αποδανη 40 εχω 8,3 ει δὲ | ειδεναι | ουδεπω 
ουδεν 4 ὕεος : -- ετερος 
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ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη. 

Προς Κορινϑιους α’ 8,1---9,δ. 

πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός, ὃι οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἣ γνῶσις" τινὲς δὲ τῇ συνηϑείᾳ 7 10,57, 
ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόϑυτον ἐσϑίουσιν, 
καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσϑενὴς οὖσα μολύνεται. 
βοῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ ϑεῷ" οὔτε ἐὰν 8 Κὶ τπ4,τ, 
μὴ φάγωμεν ὑστερούμεϑα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν 
περισσεύοµεν. βλέπετε δὲ μή πως ἡ ἐξουσία 9 α 5,10, 
ὑμῶν αὕτη πρόσχομμα γένηται τοῖς ἀσϑενέσιν. 
ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ 10 

᾿χαταχείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσϑενοῦς 
ὄντος οἰχοδομηϑήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόϑυτα 
ἐσϑίειν; ἀπόλλυται γὰρ ὃ ἀσϑενῶν ἐν τῇ σῇ 11 πὶ 1115. 

γνώσει, ὃ ἀδελφὸς δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέϑανεν. οὕτως 12 
δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες 

αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσϑενοῦσαν εἰς Χριστὸν 

ἁμαρτάνετε. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν 18 κ π,3:1. 

ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω χρέα εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. 

Οὐκ εἰμὶ ἐλεύϑερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος: 9) 15.8. Αοὐ56,.6; 
3 κό ρω , ε - δ» 3 4 Ἢ 92 ανν 

οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύοιον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον 

μου ὑμεῖς ἐστε ἐν χυρίῳ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμία 5 593. 

ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμυ" ἡ γὰρ σφραγίς 

μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἔστε ἔν κυρίῳ. Ἡ 8 

4 Ἡ 10,8. 
᾿ ν , 3 : - ι τρ ο ᾿ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; μὴ οὐκ ο ο 

ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς 

χαὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ 

ὁ διου: Ὦ δι ον | ἄπ : δ᾿ -, καὶ δν πνευμα αγιον, ΕΝ 

ὦ τα παντα καὶ ἠμεις εν αυτω 68 Ἔ ουτε εαν φαγ. περισσευ- 

"ομεν, ουτε εαν µη φαγ. ὑστερουμεῦα. 10 Ἡ [σὲ] Ἡ, σε | 

Ἡ  ειδωλειω 91 Ἡ εωρακα ὃ αδελφ. γυν. : Ὠΐ 

[αδελφας] γυναικας { γυναικα [αδελφην] : 

2 συνηϑ. : συνειδησει δ υμασ | παριστησι 11 απολλ. 

γαρ : και απολειται | -- ο 9 18 -- μου 10 οἱ 90. 9,9 μου 

της : της δμῆς 
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ΠΑ ς 

9,6--- 17, : Προς Κορινϑιους α) 

6 κυρίου καὶ Κηφᾶς; ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ -- 

7 ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάξεσδαι; τίς στρατεύεται, 
ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ 
τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; [ἢ] τίς ποιμαίνει 
ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ. Γ. 

8 ἐσδίει; μὴ κατὰ ἄνϑρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ 
Θὲ 364, 9 ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; ἐν γὰρ τῷ Μωῦσέως 1 Ὦ ὅ,18. 

ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι 
Ἡ 1651. 11 τοῦ μετέχει. Πἰῤ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ 

ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ ὑὡερί- 
οΑοὶ βοδέ.8ῦ. 19 σοµεν; εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, 

οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεϑα τῇ ἐξουσίᾳ - 
ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐνκοσὴν 

}Όο 

τι εὐ μεν 18 δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χοιστοῦ. οὐκ οἴδατε 
ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
ἐσϑίουσιν, οἱ τῷ ϑυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ 

τ, 1οτ. 14 ϑυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; οὕτως καὶ ὃ κύριος 
διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ. 

Δαὶ 18,8, 16 εὐαγγελίου ζῆν. ἐγὼ δὲ οὐ χέχρημαι οὐδενὶ τούτων. 
οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί" 
καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποϑανεῖν ἢ τὸ καύχημά 

ὅν 20. 16 µου οὐδεὶς κενώσει. ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ 
ἔστιν μον καύχημα" ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται" Ὁ 

4.1. 17 οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. εἰ γὰρ 
ἑχὼν τοῦτο πράσσω, μισϑὸν ἔχω" εἰ δὲ ἄκων, 

7 [η]: ΤῊΝ ἢ 6 ἘΥΝ λαλω; 9 κημ. : δὲ φιμωσεις | 
Ἡ δεω, 10 ὙΝ λεγει" 19 ΕΥ εγκοπ- Π' εκκ- 18 Τ εσδιουσι; 
Ι ΗΠΥἩ συνµερ- 14 ζην : ΤΥ: 15 ΗΝ ἢ-- το 

16 ευαγγελισ. : ἩΤ ευαγγελιζωµαι 

7 εκ του καρπου 6 Λλεγω 9 εν ... γεγρ. : γεγρ. γαρ 
10 της ελπιδος αυτου µετεχ. επι ελπ. 18 -- τα 99 | σροσε- 
ὀρευοντες 1δ ουδεις : (ινα) τις 16 καυχ. : χαοις 
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γόμῳ γέγραπται" οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ Ἵ 
10 τῶν βοῶν μέλει τῷ ϑεῷ; ἢ δι ἡμᾶς πάντως ᾿ 

λέγει; δι᾽ ἡμᾶς. γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει, ἐπ᾽ ἐλπίδι ὦ 



 δαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω" τοῖς ὑπὸ νόμον 
᾿ς ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς 

τοὺς ἀνόμους" ἐγενόμην τοῖς ἀσϑενέσιν ἀσϑενής, 99 

οσο εἶν Προς Κορινϑιους α᾿ 9,18---10,4, 

τς οἰκονομίαν πεπίστευµαι. τίς οὖν μού ἐστιν ὁ 18 8,9. 
μισϑός; ἵνα εὐαγγελιξόμενος ἀδάπανον ϑήσω τὸ 
εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασδαι τῇ ἐξουσίᾳ 
μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἠλεύδερος γὰρ ὧν ἐκ 19 Μι 06.97. 
“πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας 
κερδήσω" καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἴου- 20 Λοι ος 

91 η. ο 

ὑπὸ νόμον κερδήσω" τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ 91 ἃ 5,8. 
ὧν ἄνομος ϑεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω 

ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω" τοῖς πᾶσιν γέγονα 
πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. πάντα δὲ ποιῶ 98 
διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες 3451 
μὸν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; Ἶ 

᾿ς οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνι- 95 5 2 ιόν 46, 
ζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα [ει ὍΝ 
φϑαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφϑαρτον. 
ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως 96 
πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων" ἀλλ᾽ ὑπωπιάξω µου 31 Κ 88; 18,44. 

ο τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας 
αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 

Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ () Ἐχ 18,5114,29, 
πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ 
πάντες διὰ τῆς ϑαλάσσης διῆλϑον, καὶ πάντες 9 
εἰς τὸν Μωῦσῆν ἐβαπτίσϑησαν ἐν τῇ γεφέλῃ καὶ 

“ , ι , Ἐπ 16,4,88. 
ὧν τῇ ϑαλάσσῃ, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν Ὁ γὲβ,8. 

βρῶμα ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν 4 Ἐκ 11/6. 

31 Ἡ κερδανῶ 97 αλλ: ΗΥ͂ αλλα 10,23 ΔΝ εβαπ- 
«τισαντο 88ῃ ΤῸ αυτο] 

16 µου 19 : μοι | το ευαγ}γ. : του Χριστου 90 -- ως 
,. 19 -- µη ὧν αὖ. νομον 91 ϑεω εἰ Χριστω | -- τους 

92 ὡς ασϑεονηῆς | παντως τινας : παντας 98 παντα : 
“τουτο 97 υποπιαζω 
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ον ΑΡ 

10,5--- 18, Προς Κορινϑιους α 

: ἔπιον πόμα: ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολου- 

χὰ 141690. ὅ ϑούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός," ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόχησεν ὁ ϑεός" 

κα πιῶ, 6 κατεστρώϑησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ταῦτα δὲ τύποι 
ἡμῶν ἐγενήϑησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιδυ- 

καθ. 7 μητὰς χακῶν, καδὼς κἀκεῖνοι ἐπεϑύμησαν. ᾿μηδὲ 
εἰδωλολάτραι γίνεσϑε, καθώς τινες αὐτῶν" ὥσπερ 
γέγραπται: ἐκάϑισεν ὃ λαὺς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ 

'νὰ 951.9, 8 ἀνέστησαν παίζειν. μηδὲ πορνεύωμεν, καϑώς τινες 
αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἶκοσι-. 

Νὰ 91,5.0.. 9 τρεῖς χιλιάδες. μηδὲ ἐκπειράξωμεν τὸν κύριον, 
καϑώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων 

Να 14,5.36.10 ἀπώλλυντο. μηδὲ γογγύζετε, καϑάπερ τινὲς αὐτῶν 

Ἡ 11 ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοϑρευτοῦ. 

τΡρπ. 11 ταῦτα δὲ τυπικῶς" συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ. 

πρὸς νουϑεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων 

19 κατήντηκεν. Ὥστε ὁ δοχῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ 

18 πέσῃ. πειρασμὸς ὑμᾶς οὐχ εἴληφεν εἰ μὴ ἂν- 
δϑρώπινος" πιστὸς δὲ ὁ ϑεός, ὃς οὐκ ἑάσει ὑμᾶς 
πειρασὺῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασϑε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν 

τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔχβασιν τοῦ δύνασῦδαι 

ὑπενεγκεῖν, 

1 δι, 14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλο- 

16 λατρείας. ὡς φρονίμοις λέγω" «κρίνατε ὑμεῖς ὅ 

μι 36.1.16. Φημι. Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, 

Αοὶ 5,45. οὐχὶ χοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 

᾿τὸν ἄροτον ὃν κλῶιιεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος 

1901, πὶ 19.17 τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ 

' πολλοί ἐσμεν" οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου 

τν 1,6.15. 18 μετέχομεν. βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα" 

ὅ ΠΝ εὐδοχησεν .8 μια ἢ Ὁ εν. 9 ἈΤ' εξεπειρασαν 
18 Ὦ πειρασἥηναι μιας 14 Η ειδωλολατοιας 16 εστι) 
10: ΗΝ απίο του αιμ. καρ 

ὄ-ποϑεος 9 κυριον: Χριστον | απωλοντο 11 δεῖ: 
Ἔ παντα | τυποι συνεβαινον 18 ου χαταλαβὴ | αφησει | 
ῥυνασῦαι : -- μας 17 αρτου : - και του ενος ποτηφιου 
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Προς Κορινϑιους α 10,19--11,1. 

οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς ὡυσίας κοινωνοὶ τοῦ ὥυσια- 
'στηρίου εἰσίν; "τί οὖν φημι: ὅτι εἰδωλόϑυτόν τί 
ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωδᾶ όν τί ἔστι»; " ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ϑύουσιν 
[τὰ ξϑνη), δαιμονίοις καὶ οὐ ϑεῷ ϑύουσιν" οὐ 
Δέλω δὲ ὑμᾶς χοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσῦαι. 
οὐ δύνασϑε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον 
δαιμονίων" οὐ δύνασϑε τραπέζης κυρίου μετέχει» 

"καὶ τραπέζης δαιμονίων. ἢ παραζηλοῦιεν τὸν 
χύριονγ!: νἡ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἔσμιεν; Πάντα 
ἔξεστιν. ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει" πάντα ἔξεστιν, 
ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζη- 
τείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. 1Η1ᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ 
πωλούμενον ἐσϑίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 
συνείδησιν" τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα 
αὐτῆς. εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ δέλετε 
πορεύεσὺαι, πᾶν τὸ παρατιδέμενον ὑμῖν ἐσϑίετε 
νηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. ἐὰν δέ 
τις ὑμῖν εἴπῃ" τοῦτο ἱερόδυτόν ἐστιν, μὴ ἐσψίετε 
ὃν ἐκεῖνον τὸν μµηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν" 
συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν 
τοῦ ἑτέρου. ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευδερία μου κοίνεται 
ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; εἰ ἐγὼ χάριτι µετέχω, 
τί ῥλασφιημιοῦμιαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαοιστῶ: Πΐτε 
οὖν ἐσϑίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα 
εἰς δόξαν ὥϑεοῦ ποιεῖτε. ἀπρόσκοποι καὶ Ἰου- 
δαίοις γίνεσϑε καὶ “λλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
ὡεοῦ, "καϑὸς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζη- 
τῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, 

19 8,4. 

(0) Τῶν 17,7. 
1Τὲ 839.17. 
Ῥα 106,87. 
ΑΡ 9,90 

21 ὃ κα 615.16, 
ΜΙ 1,7.19. 

90 Ὃι 85,51. 

98. 6.15. 

24 838. Ἡ 15,9. 

οῦ Ἡ 14,9--10.95, 

96 ΡΞ 24,1. 

27 

28 8,1. 

29 

501} 4.4. 

91 ΚΟΙ 8,17. 

90 Ε 14,18, 

96 9190--59, 

ἵνα σωὺδῶσιν. μιμηταί µου γίνεσῦε, καδὼς κἀγώ!1 | 116. Ῥ 8,11. 
Χριστοῦ. 

18 ἢ ουχι 19 ΥΝ τι ἔστιν ἡ εἰ τι ἔστιν, 30 ΤΥ -- [τα 
εϑνη)], 99 ὟΝ κυοιον" 

90 συν 10: : ὃυει τα εὗνη | - τῶν ὃ παντα 19 
ϐι -- µοι 4 Αη -- ἑκαστος 397 απιστ. : -- εις δειπνον 

26 ειδωλοῦυτον | Βπ - του γὰρ κυριου ἢ γή και τὸ πληρῶμα 
αυτης δό συμφερον 

449 . 



ἐπ λεὼ σὰν. ἃ ἘΦ ΧΩ 

ἘΝῚ ΠΥ να. αρ ο νε τ: 
{5 5317} Προς Κορινϑιους α ᾿ 

᾿ 9 Ἐπαινῶ, δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα µου μέμνησϑε, ἢ 
καὶ καδὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέ-. 

3. Ὁ ΤΣ 8 χετε. Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς 
ἣ κεφαλὴ ὃ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς. 

1510: 141. 4 ὁ ἀνήρ, χεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ ὃ ϑεός. πᾶς 
ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς 

ὅ ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. πᾶσα δὲ 
γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀχκαταχα- 
λύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς' 
ὃν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. εἰ γὰρ : 
οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ χειράσϑω" εἰ δὲ 
αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασϑαι ἢ ξυρᾶσδαι, κατα- ος. 

συ» 

ον τ57; σ).1.. 7 καλυπτέσδω. ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατα- 
καλύπτεσϑαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα ὣεοῦ 

απ 2132035. 8 ὑστάρχων" ἣ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. οὐ γάρ͵ 
1τ Φ 15; ι 9 , 5» ι ᾿ ΕῚ / ἐστιν ἀνὴρ ἔκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός' 
ὅπ 916. 9 χαὶ γὰρ οὐκ ἐχτίσϑη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ 
ᾱπ 65.10 γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ 

ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέ- 
11 λους. πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀν 
19 χωρὶς γυναικὸς ὃν κυρίῳ' ὥσπερ. γὰρ ἣ γυνὴ κ΄ 

τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός. 
18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ. ! ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε". 

πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ ὕεῷ 
14 προσεύχεσϑαι; οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ᾿ 
16 ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἔστιν, Ιγυνὴ 

δὲ ἐὰν χομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀνὶ 
16 περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλ- 

νεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήϑειαν οὐκ ἔχομεν, Ὁ 
οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ ϑεοῦ. ή 

59,17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ : 

8 ὮΝ -- ο 19 ὅ αυτης : ΝΥΝ εαυτης 6 ὟΝ ξύρασϑαι 
10 εξουσιαν : Ἡ" καλυμμα (νθ6]1βπιθη) 17 Ὦ παραγγξλλω 
ουκ επαινων 

9 υμας : - αδελφοι 14 ἢ ουδε 15 -- αυτη 29 
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. Προς Κορινδιους α’ 1118-90, 

εἰς τὸ κοεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσὺε. 
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ 18 110-151 94. 
ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ µέρος τι 
πιστεύω. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα 1915 5,19. 
ολο ο , ᾿ , Ἵ 3 ἈΠῸΣ μων Ῥί 18.4. 

[καὶ] οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. Συν- 80 

ερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἐστιν κυρια- 
ο χὸν δεῖπνον φαγεῖν" ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον 21 
προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς 

δὲ μεϑύει. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθδίειν 99 σς 5,5.0. 

καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ ϑεοῦ καταφρο- 
γεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω 

'ὁμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. ἐγὼ 328 μὲ 360,36-- 88, 

γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα Ἢ ΧΟ 
ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυχτὶ ἢ παρε- 

ο δίδετο ἔλαβεν ἄρτον " καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν 34 

ο χαὶ εἶπεν" τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ 

ὑμῶν" τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

ὥσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 26 Ἐκ 34,8. 

λέγων" τοῦτο τὸ ποτήριον ἣ καινὴ διαϑήκη ἐστὶν πα λο ὶ 

ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν 

πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ ἐὰν 26 Μὲ 56,59, 

ἐσϑίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, 

“τὸν ϑάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρι οὗ 

ἔλϑῃ. ὥστε ὃς ἂν ἐσϑίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ΤΗ 6,6; 10/39. 

ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ 

σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. δοκιμα- 38Μ 

ξέτω δὲ ἄνϑρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ - 

ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω" ὁ 39 

γὰρ ἐσϑίων καὶ πίνων χρίμα . ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ 

πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν 80 ας την 

19 [και]: ΥὝ)ὼιιῖτ 29 ἨΏ, υμας εν τουτω; 394 τουτο 19 1 

πῇ Λαβέτε Φαγετε, τουτο | υπερ υμων : Ὠ' ἰ- κλωµενον τί 

τος βρυπτοµενον ἐέ ἰγϑαθῦμῦ 99 πινων : ὨΐΪ - αναξιως | 

ο [Υ κρῖμα ἐξ 84] 

19 --εν υμιν 19 (θι290) 32 επαινεσω : -νω 36 τὸ ποτ. : 

τ - τουτο 97 .τ. αοτ.: -ἵ- τουτον 9 Έτ - του κυοιου 
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ο ΑΝ μι αν ν “τῷ η 

11,51---12,19, Προς Κορινδιους α’ 

πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται, 
81 ἱκανοί. εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν, οὐκ ἂν ἔχρι- 

το Ἡ 15,0.6. 82 γόμεῦα" χρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευό- 
88 μεῦα, ἵνα μὴ σὺν τῷ χόσμῳ ατακριδῶμεν. ὥστε, 

ἀδελφοί µου, συνερχόµενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλή- 
84 λους ἐκδέχεσδε, εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσϑιέτω, 

ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησὺε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς 
ἂν ἔλϑω διατάξοµαι. 

12 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ ϑέλω 
Ἡν 91819. ῶ ὑμᾶς ἀγνοεῖν. Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔϑνη ἦτε πρὸς τὰ 

Μο 9,39. ὃ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσϑε ἀπαγόμενοι. διὸ 
3 λῶν γγωρίξω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι δεοῦ λαλῶν 

λέγει: ΑΝΑΘΕΜΑ ΠΡ ΣΕΉΣ, καὶ οὐδεὶς δύναται 
εἰπεῖν" ΚΥΡΙΟΣ ΗΣΟΥ͂Σ, εἰ μὴ ἐν πνεύματι 

π 19,6. Β 44... 4 ἁγίῳ. Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ 
38. Ὁ 41. ὅ αὐτὸ πνεῦμα" καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσυν, καὶ 

: 6 ὁ αὐτὸς κύριος" καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, 
δὲ αὐτὸς ϑεὸς ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 

14,56, 7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἢ ̓φανέρωσις τοῦ πνεύματος 
( 8 πρὸς τὸ συμφέρον. ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος 

δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ. λόγος γνώσεως 
9 κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ. 
πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ. 

195. Αα 9µ. 10 ἑνὶ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, 
ἄλλῳ [δὲ] προφητεία, ἄλλῳ [δὲ] διακρίσεις πνεὺ- 
μάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ. ἑρμηνεία 

7,7. ο μι, γλωσσῶν" πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ 
αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καϑὼς βού- 

7. 1911. 19 λεται. Καδάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ 

τος 12,8 οτι οτε: Ἠὶ --- οτι ἐξ -- οτε ([ογί 299 οτι προ θο 
δὲ : 42 και ο | ενεργων : : ὙὟ εστιν 10 [δε] 19 : Τ-- η | 
[δε] 2ο: ΤΙ | Ὁυ διάχρισις |. Η ερομηνια 

81 δε : γαο 84 ει δὲ 12,5. -α λαλων | Ιησουν | 
κυριον [ήσουν ϐ εν. : αὐτῷ 10 ὀύυναμεως 
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Προς Κορινϑίους α 19598. 

μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος 
στολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χοιστός" 

καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα 
᾿ἐβαπτίσϑημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἵλληνες, εἴτε 
δοῦλοι εἴτε ἐλεύϑεροι. καὶ πάντες ὃν πνεῦμα ἐπο- 
τίσϑημεν. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐχ ἔστιν ἕν μέλος 14 50. 
ἀλλὰ. πολλά. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς" ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, 1ῦ 
Οὐχ εἰμὴ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ 

, ἔστυν ἐκ τοῦ σώματος. καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς" ὅτι 16 
οὐκ εἰμὶ ὀφϑαλινός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ 
παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. εἰ ὅλον 17 
τὸ σῶμα ὀφϑαλινός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, 
σοῦ ἣ ὄσφρησις; νῦν δὲ ὁ ϑεὸς ἔϑετο τὰ μέλη, 18 
ὃν ἕκαστον αὐτῶν ὃν τῷ σώματι καϑὼς ἠϑέλησεν. εἰ 19 
δὲ ἦν τὰ πάντα ὃν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα; νῦν 90 14. 
δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ σῶμα. οὐ δύναται δὲ 91 
ὁ ὀφϑαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί" χρείαν σου οὐκ ἔχω, 
ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν" χρείαν ὑμῶν οὐκ 
ἔχω" ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ 99 
σώματος ἀσϑενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, 
καὶ ἃ δοχοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, 98 ᾿ 
τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίϑεμεν, καὶ τὰ 
ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει, 
Γτὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ 54 
ϑεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισ- 
σοτέραν δοὺς τιμήν, ἵνα μὴ ἢ σχίσμα ἐν τῷ 55 
σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν 

τὰ μέλη. καὶ εἴτε πάσχει ὃν μέλος, συνπάσχει 26 
πάντα τὰ μέλη" εἴτε δοξάζεται μέλος, συνχαίρει 
πάντα τὰ μέλη. ὑμεῖς δὲ ἔστε σῶμα Χριστοῦ 27 Ἡ 19/6. Ἡ 6,80, 

τ χαὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔϑετο ὁ ϑεὸς 285 4,11.19. 

μ- ὧϑ α 8,98. 

18 ἈΠ νυνι 19 Ἡ [τα] 90 δέ--- εν 91 Ἡ [δε] 
95 Π' σχισµατα ἱ 

12 σώματος : - του ενος 18 ὃν 80 : Ὁ} εἰς | εν ποµα 
ἐποτισδημεν 398 εχει: -ἰ- τιμης 94 υστερουντι 96 ειτε 191 
ει τὶ 97 µερους : µελους 
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14.1 

Μι 1.99. 11,90, 

Μι 6,9, 

Ζο] 8,17 Τχχ. 
ῬᾺ 94.91. 

Ἡ 12,9, 

Ῥνν 10,12. 
Ἐ 16,1. 
1 Ῥ 4.8. 

19ῤ9--18µ0. Προς Κορινϑιους αἱ 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον. ο 
ποοφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, 
ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμφψεις, κυβερνή- 

99 σεις, γένη γλωσσῶν. μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ 

πάντες προφῆται; ἡ πάντες διδάσκαλοι; μὴ 
80 πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν 

ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάν- 
.81 τὲς διερμηνεύουσιν; ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ 

μείζονα. 
Καὶ ἔτι καὺ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν 

12 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν 
δείκνυμι. 

ἀνϑοώπων λαλῶ καὶ τῶν 
ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν 

ϱ ἢ κύμβαλον ἀλαλάξον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν 
καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν 
γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσων τὴν πίστιν ὥστε ὄρη 

8 μεὺιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐϑέν εἰμι. καὶ 
δὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου; καὶ δὰν 
παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυϑήσομαι,. ἀγάπην 

4 δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἢ ἀγάπη µακρο- 
Δδϑυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, [ἣ ἀγάπη] 

ὅ οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, ὶ οὐκ ἀσχημογεῖ, 
οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίξεται 

θ τὸ κακόν,! οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συνχαίρει δὲ 
ἡ τῇ ἀληϑείᾳ" πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
8 ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε. 
πίπτει" εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηϑήσονται" εἴτε, 
γλῶσσαι, παύσονται" εἴτε γνῶσις, καταργηϑήσεται. 

9 ἐκ μέρους γὰρ γυνώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφη- 
10 τϑύομεν" ὅταν δὲ ἔλϑῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους 

99 ΥΝ δυναμεις, 81 ἈΤῚΨ µειζονα” (Β.) και 13,3 και 
εαν : Ἡ καν 19 90 Ἃ 20 | Ἡ μεϑιστανειν ὃ και εαν: Ἡ 
καν 1909 90 Ἢ 19 | ἢ καυδησωµαι Ἡ καυχησωµαι (απἳ εὖ 
ιοχ | Τ ουῦεν 4 ΤῪΝ χρηστευεται η αγ., | [ἡ αγαπη] : 
ΤΥ -- ὅ τα : Ὦ τὸ μὴ 6 Ἡ, συγχ. 6 Ὦ προφητεια, 
κχαταργηδησεται | ὟὝ γνωσεις, καταργηδησονται 

91 κρεισσονα 13,58 εκχπιπτει 10 τοεκ Ὶ 
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Προς Κορινϑιοὺυς α΄ 13,11--14,11, 

καταργηϑήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς 11 
γήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος" 
ὅτε γέγονα ἀνήρ, χατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέ- 12 5 κ σ,1. 
πτοµεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ὃν αἰνίγματι, τότε ελίος 

δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον" ἄρτι γινώσκω ἐκ 
μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καδὼς καὶ ἐπεγνώ- 

' σὺην. νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ 181 πὸ 1,5, 
τρία ταῦτα" μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. ΒΝ 

Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµα-1 14 1τ5,0.81. 
ες τιχά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. ὁ γὰρ λαλῶν 9 

γλώσσῃ οὐκ ἀνὑδρώποις λαλεῖ ἀλλὰ ϑεῷ" οὐδεὶς 
᾿ς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια" ὁ δὲ 8 
. σσγροφητεύων ἀνϑοώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παρά- 
᾿χλησιν καὶ παραμυϑίαν. ὃ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν 4 
οἰκοδομεῖ" ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. 

ἡὡἡέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον ὅ Νὰ 11,59, 
δὲ ἵνα προφητεύητε" μείζων δὲ ὃ προφητεύων ἢ Ἐν)" 
ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐχτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα 
ἣ ἐχκλησία οἰκοδομὴν λάθῃ. νῦν δέ, ἀδελφοί, Θ 15,8. 
δὰν ἔλϑω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς 
ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει 
ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; ὅμως 7 
τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κυϑάρα, 

ἐὰν διαστολὴν τοῖς φϑόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνω- 
. σϑήσεται, τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κυϑαριζόμενον; καὶ 8 

γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς παρα- 

σκευάσεται εἰς πόλεμον; οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς 9 

᾿ς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνω- 

᾿ σϑήσεταν τὸ λαλούμενον; ἔσεσδε γὰρ εἰς ἀέρα 

᾿ λαλοῦντες. τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν 10 

ἂν χόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον: ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ 11 

ὍΣ; 
ορ 18 Ἡ αγαπη" τα το. ταυτα, 14,6 ΤΎῪΝ --ον 40 8 ΠΕ 

οφοῶνὴν σαλπιγξ 

ια το 18 ἐν : Ὁ και 14,4 εχκλησ. ὕεου ὅ ᾗ ο διδρμηνευῶν 
π 7 του φϑογγου 10 ουδεν αυτων 
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14,12--.94, Προς Κορινϑιους α΄ 

1-4, 19 

1910. 18 

14 

Ἐ ὅ,19. 15 

16 

17 

18 

19 

Ἐ 4,14. 20 
ῬᾺ 8.19.16. 

Ῥὲ 98.49. 91 
19 98.11.19. 

22 

Αοὐ 3,18. 93. 

Λο 4,18, 94. 

τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι 
βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. οὕτως 
καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς 
τὴν. οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισ- 
σεύητε. Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσϑω ἵνα 
διερμηνεύῃ. ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ 
συεῦμά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς µου ἄκαρπός 
ἔστιν. τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαν τῷ πνεύµατι, 
στροσεύζομαν δὲ καὶ τῷ νοΐ" ψαλῶ τῷ πνεύματι, 
ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς πνεύματι, 
ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ 
τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις 
οὐκ οἶδεν" σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ 
ὁ ἕτερος οὐχ οἰκοδομεῖται. εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ, 
σάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσῃ λαλῶ: ἀλλὰ ἐν 
ἐχκλησίᾳ ϑέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, 
ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν 
γλώσσῃ. Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσϑε ταῖς 
φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάξετε, ταῖς δὲ 
φρεσὶν τέλειοι γίνεσϑε. ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται - 
ὅτι ὧν ἑτερογλώσσοις καὶ ἔν' χείλεσιν ἑτέρων λα- 
λήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακού- 
σονταί µου, λέγει κύριος. ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς 
σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπί- 
στοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς 
πιστεύουσιν. Ἠὰν οὖν συνέλϑῃ ἡ ἐχκλησία ὅλη 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλ- 
ὕωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μναί- 
γνεσϑε; ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλϑῃ δέ 
τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, 

] Ἂ 

14 Ἡ [γαρ] 16 δ 8.20. : [Η] 16 πνευµατι : [Η]ῪΥ 
ργεν | Ἡ τό Ἁμήν | Ἡ ευχαριστα επειδη ... οὐδεν; 
18 ΟΝ γλὠσσαις 19 Ἠ αλλ 

16 ευλογησης 18 τω ϑεω µου | Λλαλων 19 δια του 
ους µου 21 ετερων : ετεροις ν 
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ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 'τὰ χρυπτὰ τῆς καρδίας 
αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ ποόσ- 
στον προσκυγήσει τῷ ὡἡεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως 

ο ὁ ϑεὺὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν. Τί οὖν ἔστιν, ἀδελφοί; 
ο΄ ὅταν συνέρχησϑε, ἕκαστος φφαλμὸν ἔχει, διδαχὴν 
ο΄ ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν 

ἔχει" πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσὺω. -εἴτε γλώσσῃ 
τ΄ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ 
ο΄ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερινηνευέτω" ἐὰν δὲ μὴ ᾗ 
ο΄ διερμηγνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαω- 
ο΄ λείο καὶ τῷ ϑεῷ. προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλεί- 
ς τῶσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν: ἐὰν δὲ ἄλλῳ 

ἀποκαλυφὺῇ καϑημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. δύνα- 
σὺε γὰρ καὺ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες 
μανϑάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται, (καὶ πνεύ- 
'µατα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται" οὐ γάρ 

ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ ϑεὸς ἀλλὰ εἰρήνης,) ὡς ἐν 
᾿ς πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. Αἱ γυναῖκες 
ἢ ὃν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν" οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται, 
ο΄ αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλὰ ὑποτασσέσϑωσαν, καϑὼς καὶ 
᾿ς ὁ νόμος λέγει, εἰ δέ τι μαϑεῖν ϑέλουσιν, ἐν οἴκῳ 
᾿ς τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν"' αἰσχοὸν γάρ 
τ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. Ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν 
ἢ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐξῆλϑεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους 
τ΄ χατήγτησεν; Εἴ τις δοκεῖ. προφήτης εἶναι ἢ 
τς πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι 
κυρίου ἐστὶν ἐντολή" εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. 

Ὥστε, ἀδελφοί μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ 
. 

26 Η οτι Οντως | Τ--ο 96 Ἡ ερμηγῖιαν 26 Ὦ 
ερ ήνευτης ὃ]1---δ4 ὮΤΥΝ παρακαλώνται, (ΤΝΝ.) και... 
ειρήνης. ὥς ... αγιων, αι δ 40 µανδανειν 87 Τ- 
ἐντολη 88 αγνοειται 1 ΠΒ. αγνοειτω 
΄' 

9ὅ τὰ : ῬΥ και ουτω 96 εχαστ. ὑμῶν δ9. πνευμα 
ο ,δ4.8δ ᾖοδί ν. 40 84 γυν, υμων | ἐπιετραπται | υπο- 
τ πασσεσδαι - τοις ανδρασι) 

το τοκ 401 

Προς Κορινϑιους α 14,55. 89: 

η] ν ̓ 119: 16,8. 
45,14 

ὩΣ 3.47. 
Ζο] 8,38. 

26 11,18,90. 
199--10. 
Έ 4.19, 

27 

28 

90 1 Τ]ι 5,91, 
80 Λο 17,11; 

91 

92 

99 

94 119. 11 919, 
Ἡ ὄ,99. ΤῈ 916. 
απ 8,16. 

56 

96 

91 15 4.0, 

98 

99 



14,,0--1δ,.56, Προς Κοριῦιους α΄ 

που] ο 40 

ϊ 

15 

14, ο 

ο 

16 ὅ8,9.9. ὃ 

Ῥς 16.10. 4 

ἜΝ ἊΝ οο 

9 11,65: 10 
641. 

" 

αι 

19) 

19 

14 

Λο 1,59; 6,85, 16 

τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις" πάντα δὲ εὐσχὴ- 

μόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. 

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ 

ἑστήκατε, ! δι’ οὗ καὶ σώζεσὺε. τίνι λόγῳ εὐηγγελι- 

σάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐχτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύ- 

μα να 

σατε. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ 

παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέδανεν ὑπὲρ τῶν. 

ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, 

καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς 

γραφάς," καὶ ὅτι ὥφϑη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα" 

ἔπειτα ὥφϑη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπας, 

ἐξ ὧν οἱ πλείονες: μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ 

ἐχοιμήϑησαν: ἔπειτα ὥφϑη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς. 

ἀποστόλοις πᾶσιν: ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ 

τῷ ἐχτρώματι ὥφϑη κἀμοί. Ἠγὼ γάρ εἰμι ὃ 

ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 

χαλεῖσϑαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν. 

τοῦ ϑεοῦ" χάριτι δὲ ϑεοῦ εἰμι ὅ εἶμι, καὶ ἡ 

χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ χενὴ ἐγενήϑη, ἀλλὰ 

περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ 

δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ σὺν ἐμοί. εἴτε οὖν 

ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κχηρύσσομεν καὶ οὕτως. 

ἐπιστεύσατε. 
Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεχρῶν ἐγή- 

γερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις 

γεχρῶν οὐκ ἔστιν; εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐ. 

ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγή γερται" εἰ δὲ Χοιστὸς οὐκ 

ἐγήγερται, κενὸν ἄρα [καὶ] τὸ κήρυγμα ἡμῶν, χεν]] 

καὶ ἡ πίστις ὑμῶν" εὑρισκόμεῦα δὲ καὶ ψευδο- 

89 γλωσσαις : ὟΝ ὉΥ εν 15,3 Ἡ υμιν, δ ειτα : ἈΤ 

επειτα ὁωδεχκα : Ἠ" ενδεκα 7 ειτα : Τ' επειτα 10 συν: Ὦ 

Ὁ: ἢ 14 [και] : ΤΗΝ | Όμων : δ ἡμῶν ; 

16,6 δε : -- και 10 οὐ κενὴ : πτωχὴ οὐκ 
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αἱ να κα. να. 
ν ᾿ ᾿ η. ᾿ 

μάρτυρες τοῦ ὑεοῦ, ὅτι ᾿ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ 
᾿δεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Ἀριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν 
εἴπερ ἄρα προς οὐκ ἐγείρονται. εἰ γὰρ νεκροὶ 
οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται": εἰ δὲ 

᾿ Χριστὸς οὐχ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, 
τ ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἄρα καὶ οἱ 
 κοιμηϑέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. εἰ ἐν τῇ ζωῇ 
ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινό- 
ο τεροι πάντων ἀνδοώπων ἐσμέν. Νυνὶ δὲ Χρι- 

στὸς ἐγήγερται. ἐκ νεχρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεχοιμνη- 
μένων. ἐπειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνϑρώπου ὑάνατος, καὶ 
δι ἀνὑδρώπου ἀνάστασις νεχρῶν. ὥσπερ γὰρ ἐν 
τῷ Ἀδὰμ. πάντες ἀποϑνήσχουσιν, οὕτως καὶ ἐν 
τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηϑήσονται. Ἵκαστος 

ο δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι" ἀπαρχὴ Ἀοιστός, ἔπειτα 
οὐ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ" εἶτα τὸ 

τς νε ὅταν παραδιδοῖ τὴν βασιλείων τῷ δεῷ καὶ 
πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν 

᾿ ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν 
ἄχρι, οὗ δῇ πάντας τοὺς ἐχϑροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας 

ος αὐτοῦ. ἔσχατος ἐχϑοὸς καταργεῖται ὃ ϑάνατος" 
Ἶ πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν 
. δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἑκτὸς 

"τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. ὅταν δὲ ὕπο- 

ταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε [καὶ] αὐτὸς ὁ υἱὸς 

ῥποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα 

ἢ ὁ δεὸς πάντα ἐν πᾶσιν. Ἠπεὶ τί ποιή- 

σουσιν οἱ βαπτιξόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;. εἰ ὅλως 
"γεχροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί χαὶ βαπτίζονται “ὑπὲρ 

αὐτῶν; τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; 

άρα, Όμων Ἴ0 Ὁ: [ΠῚ ὙΥ- εστω 923 ἔπη ὟΝ, 98 ἢπ ΤΟΤΎΝ, 

ο Ἡ παραδιδῳ | 1 ὀυναμιω, 96 Ἀπ Ἡ,ΕΤΙΝ. 97 ΠΥΥ-- 

σι 19. 9ο [και]: ΤῪΝ | θεος : 1-Ἐ τα 

ἶ 1 -- εἰπε... ἐγείρονται 90 ΠῚ - εγενετο 96 τ. 

δρ. αὐτοῦ 98 “πὸ υἱὸς 399 αυτων : των νεκοῶν» 
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9 Κὶ 4,10.11. 

19 99.18. 

Β.18,11. Ἐ ὅ,14. 
6,6, Αοἱ 968,8. 

7 19/94, 

απ 1.11, 

Ῥ]ι 8,90.91, 

απ 9,7. 
9]ς 100.11. 

5 6.68. 

1691-46, Προς Κορινϑιους α΄- 

81 1 χαϑ' ἡμέραν ἀποϑνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέρων καύ- 

χησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ. 

890 ἡμῶν. εἰ κατὰ ἄνϑρωπον ἐϑηριομάχησα ἓν Ἰφέσῳ,. 

τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φά- 

Ίωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποὺ.νήσκομεν. 

88 μὴ πλανᾶσὺδε" φδείρουσιν ἤδη χρηστὰ ὁμιλίαι 

84 κακαί. ἐχνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" 

ἀγνωσίαν γὰρ δεοῦ τινες ἔχουσιν" πρὸς ἐντροπὴν. 

ὑμῖν λαλῶ. 

80 Ἀλλὰ ἐρεῖ τις" πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ 

86 δὲ σώματι ἔρχονται; ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ 

87 ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποϑάνῃ" καὶ ὃ σπείρεις, οὐ 

τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν 

98 χόχχον εἰ τύχοι. σίτου ἢ τινος τῶν λοιπῶν" ὁ δὲ 

ϑεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καδὼς ἠϑέλησεν, χαὶ 

89 ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. οὐ πᾶσα͵ 

σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνδρώπων, 

ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη 

40 δὲ ἰχϑύων. καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα 

ἐπίγεια" ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, 

41 ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ 

ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων' 

49 ἀστὴρ γὰο ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. οὕτως καὶ 

ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ὃν φϑορᾷ, 

48 ἐγείρεται ἐν ἀφδαρσίᾳ: σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγεί- 

ρεται ἐν δόξῃ: σπείρεται ἔν ἀσϑενείᾳ, ἐγείρεται 

44 ἐν δυνάμνει" σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται 

σῶμα πνευματικόν. Ηὶ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν 

45 χαὶ πνευματικόν. οὕτως καὶ γέγραπται" ἐγένετο. 

ὁ πρῶτος ἄνδρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν" ὁ 

46 ἔσχατος Ἀδὰμ. εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. ἀλλ᾽ οὐ 

πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ φυχικόν, ἔπειτα 

9ὃδ Ἡ νεκοοι, 

81 ἠετεοαν -- αδελφοι 84 Λλεγὼ 
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Προς Κορινϑιους α' 15,τ. 104. 

᾿ς τὸ πρευματικόν. ὃ πρῶτος ἄνϑρωπος ἐκ γῆς 41 ἂν 8. 
 χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνδρωπος ἐξ οὐρανοῦ. οἷος ὁ 48 

χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπου- 
οάνιος, τοιοῦτον καὶ οἱ ἐπουράνιοι" καὶ καϑὼς 49 ἀκ ο. 
ἐφορέσαμεν τὴν εἰχόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν 
καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. Τοῦτο δέ φημι, 60 ὁ,.18. 
ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν ϑεοῦ κληρο- 
νομῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ φδορὰ τὴν ἀφϑαρσίαν 
χληρονομεῖ. ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω" πάντες δἱ 1 τν 4πρτ 

οὐ κοιμηδησόμεὺα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεϑα, ! ἐν 89 μι οι. 
τ ἀτόμῳ, ἐν διπῇ ὀφϑαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι: 11 518. 

σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγεοϑήσονται ἄφϑαρτοι, 
καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεῦα. δεῖ γὰρ τὸ φϑαρτὸν δ8 5 κ οµ. 

τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφϑαρσίαν καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο 
 ἐνδύσασϑαι ἀδανασίαν. ὅταν δὲ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο δ 

᾿ς ἐνδύσηται ἀφϑαρσίων καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύ- 
τς σῆται ἀϑανασίαν, τότε γενήσεται, ὁ λόγος ὃ γεγραμ.- 
τς μένος" κατεπόϑηῃ ὁ ϑάνατος εἰς νῖχος. ποῦ σου, δῦ 15 55,8, 

᾿ς νάνατε, τὸ νῖχος; ποῦ σου, Νάνατε, τὸ χέντρον; ος 

Ι τὸ δὲ κέντρον τοῦ δανάτου ἣ ἁμαρτία, ἡ δὲ ὅθτ τ,ιδ; 6,14. 
δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος" τῷ δὲ δεῷ χάρις στ 

ο τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
᾿ς Ἱησοῦ Χριστοῦ. Ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, 68 ο σμε 15,7. 
αν ἑδραῖοι γίνεσδε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἔν Αν. 
ο τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος 
"ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 

π[εοὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ10 Λο 11,90, 
ὌΝ ΚΚ 8: 9. 
Ἔ διέταξα ταῖς ἐχκλησίαις τῆς [αλατίας, οὕτως καὶ 510. 

47 ο δευτ. ανὺο. : Ἡ' -- ο κυριος 349 φορεσωµεν: ἈΝ 
΄“φορεσομεν του κοιμηϑησομεϑα : ! ὡς, αναστησοµμεὺδα 
ου ἐξ [μεν] κοιμηὑδησομεῦα ου 61.69 αΛλλαγησομεὺα εν 

ο ατοµω, δά ὁ-- το φῦ. τ. ενὸ. αφὺ. και | αϑανασιαν : 
ΕΓ Ἢ ϱτ [την] 

47 Βπ - ὁ ουρανιος 60 ὃδε : γαρ 69 εγερὃ. : ανα- 
ξὺν . σγησονται δῦ νικος ... χενύρον : κεντρο... γικὸς | 
ϑανατε 90: αδη 
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ο, Ας Ἢ ] 5 Ἵ οι ΟΥ̓ ΗΝ ΤΣ να ᾿ Ἷ ν 

10,3---τὸ, Προς Κοορινϑιους αἱ 

Αοΐ 90,1, 9 ὑμεῖς ποιήσατε. κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος 

ὑμῶν παρ ἑαυτῷ ες Φησαυρίξων ὃ ειν ο 

εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλδω τότε λογίαι γίνωνται. 

8 ὅταν δὲ παραγένωµαι, οὓς ἐὰν δοκιµάσητε, δι’ 

ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν 

4 ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ" ἐὰν δὲ ἄξιον ἢ τοῦ κἀμὸ 

Αα 19/91, ὅ πορεύεσθαι, σὺν ἐμιοὶ πορεύσονται. Ἠλεύσομαι 

δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλδω" Μακε- 

π 16. 6 δογίαν γὰρ διέρχοµαι, πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παρα- 

μενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς µε προπέµ- Τὶ 819. 

Λοι 50. 7 φητε οὗ ἐὰν πορεύωµαι. οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς να 
Αοἲ 18:91. 

ο γὴν ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν: ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ 
) 4 

Λο 19.1.10. 8 ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ. 

9. 3,15... 9 ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἠφέσφ ἕως τῆς πεντηκοστῆς: ψδύρα 
Κοι 4,8. ᾿ . ρα ΄ Υάο μοι ἀνέφγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντι- 

αμπι Ῥν 3,30, 10 κείμενοι. πολλοί. Ἐὰν δὲ ἔλϑῃ Τιμόϑεος, 

βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς" τὸ γὰρ 

6. 11 415. 11 ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ" μή τις οὖν ἡ 

αὐτὸν ἐξουϑενήσῃ. στοοπέμιρατε δὲ αὐτὸν ὃν εἰρήνῃ, 

ἵνα ἔλϑῃ πρός με" ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ . 

1,19; 8,6,.19 τῶν ἀδελφῶν. Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, 

πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλϑῃ πρὸς ὑμᾶς 

μετὰ τῶν ἀδελφῶν" καὶ πάντως οὐχ ἦν ϑέλημα | 

ἵνα νῦν ἔλϑῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

ῬΒ 81,36 Τας. 18 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσὺε, 
ὦ 31 

Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαϊας καὶ εἰς 

14 κραταιοῦσδε. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσϑω.. 

1.16. πὶ 16.5.16 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί": οἴδατε τὴν οἰκίαν. 

Ῥι 9,50. 16 διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν δαυτούς" ἵνα καὶ 

ὑμεῖς ὑποτάσσησὺε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ 

θαν: ΗΝ εαν | ἢ ευοδωδ ἃ Ἡ δοκιµασητε δι 

επιστολων, 4 ΤΠ η αξιον 6 ΗΝ καταµενω | σε-- και 

8 Ἡ επιμένω 10 καγω : 84 ο. 

3 σαββατων. 7 γαρ 39 : δε 19 αδελφου : -ἰ δηλ. 

Όμι οτι 15 Στεφ. : -ἵ- και Φοοτουνατου 
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ῷ 

΄ 

ος ἀ1χρος Κοριθιους αὐ. β' 18,11--114. 

συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ 117 
παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, 
ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν: 
ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. 
᾿ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 

3 Ἀσπάξονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. 
ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν χυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ 
Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐχκλησίᾳ. ἀσπά- 
ἕονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἸἈσπάσασϑε 
ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ 
ἐμῇ χειρὶ Παύλου. εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, 
ἤτω ἀνάϑεμα. μαρὰν ἀϑ'ά.! ἡ χάρις τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ μεὺ” ὑμῶν. ἡ ἀγάπη µου. μετὰ πάντων 
ὑμῶν; ἐν Χοιστῷ Ἰησοῦ. 

[ ---ττττ-.-'ὐ-- ὁ ὁ - 

Γ΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ’ 
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ. ϑελή- 

ματος ϑεοῦ καὶ Τιμόϑεος ὃ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησία 
τοῦ ϑεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνϑῳ σὺν τοῖς ἁγίοις 
τ πᾶ ιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ: χάρις ὑμῖν 
ο΄ καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 

Ἰησοῦ Χοιστοῦ. 
Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ ϑεὸς. 
πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ 4 
τῇ ὑλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασϑαι ἡμᾶς παρακαλεῖν 

ή) 

17 υμετερον : ἢ υμων | Ἀπ Η,Η. 99 ΥΝ μαραναϑά 

17 αυτοι 19 ασπαζεται : -ονται | Πρισκιλλα | Άπ-- 
"{ παρ οις και ξενιζοµαι 98 ησ. : - Ἀριστου 94 Άη -|- 
, αμην. [εγραφη ἀπὸ Φιλιππων (της Μακεδονιας) δια Ὑτεφανα 
και Φορτουνατου και Αχαϊκου (Κουαοτου) και Τιμοϑεου οἱ 
τ ὕπο Παυλου και Σωσδενους οἱ απο Ἰφεσου τῆς Ασιας] 

ο τά επι :-εν 

Ως ἢ» 457 

19 Λοι 18,9.18,90, - 

050 Κ 18,19, 

1. 

Ὦ 19.1 Ῥ 13, 



«Τε δ4,90: 9419. ὅ 

μ- μ᾿ τ -ᾱ -ᾱ σο 

Άοι 19,58. 8 
1 κ 1,89. 

ὁ π' 4.18. 10 

1 

9.17. Ἡ 19/18. 19 
1 κ 1.11. 

15-19. Προς Κορινϑιους β' 

11) ατα ὦ; ώ τσ μα Επ 

τοὺς ἐν πάσῃ Ὀλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς 

παραχκαλούμεϑα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ ὣεοῦ. ὅτι καϑὼς 

περισσεύει τὰ παϑήματα τοῦ Χοιστοῦ εἰς ἡμᾶς, 

οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παρά- - 

χλησις ἡμῶν. εἴτε δὲ ὑλιβόμεὺὓα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 

παρακλήσεως καὶ σωτηρίας" εἴτε παρακαλούμεῦα, 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης 

ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παὑημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς 

πάσχομεν. καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, 

εἰδότες ὅτι ὡς χοινωνοί ἔστε τῶν σαϑημάτων, 

οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεος. Οὐ γὰρ ϑέλομεν 

ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῆς ϑλίψεως ἡμῶν 

τῆς γενομένης ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὅτι καὺ” ὑπερβολὴν 

ὑπὲο δύναμιν ἐβαρήϑημεν, ὥστε ἐξαπορηὺῆναι 

ἡμᾶς καὶ τοῦ. ζῆν: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ. 

ἀπόκοιμα τοῦ δανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποι- 

ϑότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ 

ἐγέίροντι τοὺς νεκρούς" ὃς ἐκ τηλικούτου ϑανάτου 

ἐοούσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν 

ὅτι καὶ ἔτι δύσεται, συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν 

ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων 
Α 3 

τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηὺῇ 
ο Δ 

ὑπὲρ ἡμῶν. 
Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρ- 

τύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ 

- εἰλικρινίᾳ τοῦ ϑεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρχικῇ ἀλλ᾽ 

ἐν χάριτι ϑεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισ- 

4. ΨΥ ϑεου, 6.7 ὩῪΝ ειτε δε ϑλιβομεϑα, ὑπερ της ὑμῶν 

παρακλήσεως της ενεργουµενης εν υπομονη των αυτων 

παδήηματων ὧν και ἡμεις πασχοµεν, και ἢ ελπις ημων βεβαια 

ὕστερ ὑμῶν" ειτε παρακαλουµεὺδα, υπερ τῆς Όμων παφα- 

χλησεως και σωτήοιας" | Ἡ πασχοµεν, και... Ὁμῶν" 8 περι: 

40 ὑπερ 10 ΗΥΝ ερυσατο | ηλπικαμεν. | οτι : [Η]--- Μ΄ 

11 ημων 29: Ὗ υμων 19 ΕΝ ειλικοινεια | ουκ: Ἡ 1 [και] 

{ χαι αυτοι 6 -- και σωτηριας 8. ϑδλω | γενομ. : -ἵ- - 

Πα 10 κ. ρυεται οἱ -α κ. ουσ. 19 αγιοτ. : απλοτητι 

οἱ πραότητι 1 σαρκινὴ 
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αλ δύ αλ 

σοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν 
ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, 

ἐλπίξω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσὺε, Ικαδὼς 
καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα 
ὑμῶν ἐσμεν καϑάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέοᾳ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ. 

Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιδήσει ἐβουλόμην πρότερον 
δὰ ς σ 

πρὸς ὑμᾶς ἐλϑεῖν ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε, καὶ 
δι᾿ ὑμῶν διελϑεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν 
ἀπὸ Μακεδονίας ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν 
σροπεμφϑῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν. τοῦτο οὖν βου- 
λόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφοίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ 
βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ἢ παρ᾽ 
ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὗ οὔ; πιστὸς δὲ ὁ ϑεὸς 

9 

ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ 

ας 

καὶ οὔ. ὁ τοῦ ϑεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς Ἰησοῦς 
ὁ ἐν ὑμῖν ὃι ἡμῶν χηρυχϑείς, δι᾽ ἐμοῦ καὶ 
Σιλουανοῦ καὶ Τιμοϑέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, 
ἀλλὰ ναὶ ὃν αὐτῷ γέγονεν. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι 
ὼεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί" διὸ καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν 
τῷ ϑεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. ὃ δὲ βεβαιῶν 
ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χοίσας ἡμᾶς ϑεός, 
ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρρα- 
βῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
Ἠγὼ δὲ μάρτυρα τὸν ϑεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν 
ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλδον 

Ἴ 
| 

4 
3 
ἱν 
κά 

Ὧ ἡ 

εἰς Ἱόρινδον. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς 
πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν" 
τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. ἔχρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, 

; 15 956 χαραν 17 ὅξ τό Ναί ναὶ κ. τό Οὔ οὔ 19.19 Ἡ Ναί 
κ, Οὔ 19 ἩῊΝ Ἰἴησους Χριστος | Ἡ Ναί 90 Ἡ τό Ναί 
οἱ τό Αμήν 9 Ἡ [0] | Τ αραβωνα 2,1 δε : ὄξ γαο 

13 -- αλλ υἱ η 14 -- ἡμῶν 29 15 --- προτ. υἷ το 
δευτερο» | εχητε 16 απελδειν 17 βουλευομενος 
18 εστιν: εγενετο 90 ὃιο... αυτου: καὶ εν αυτω | δοξαν 
και τιμὴν 21 Όμας σὺν ἡμυν 9285. οὐκέτι : οὐκ 

ἔν,» 459 

Προς Κορινθιους β'΄ 1.13. 54, 

18 

14 ὅ,15, ΡΙι 5,10, 

15 

161 κ 160,0, 

17 5,196. 

19 

20 Αρ 83,14, 

Ὁ] 10 9,57. 

259 11/81. Ἐ 119. 

241 Ῥ 6.8. 

ϱ) 1901. 1Κ 4,51, 



ὲ ᾿ ἐ Ἷ τᾷ 08 Ὅν , ν ον δν ᾿ δε 

Κοριγϑιους β΄ ᾿ ἐδ ϱ0--16. Προς 

ο τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλϑεῖν.. εἰ γὰρ - 

ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ εὐφραίνων µε εἰ μὴ - 

1κσ 86 λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ. - 

ἵνα μὴ ἐλϑὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει µε χαίρειν, - 

πεποιϑὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάν- 

οὶ 50,81:. 4 τῶν ὑμῶν ἐστιν. ἐκ γὰο πολλῆς ἡ)λίψεως καὶ 

συνοχῆς χαρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δα- 

χρύων, οὐχ ἵνα λυπηϑῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα 

πη. δ᾽ γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. Πέ δέ 

τις λελύπηχεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηζχεν, ἀλλὰ ἀπὸ 

6 μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. ἱκανὸν ἳ 

τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων, 

ὥστε τοὐνωντίον [μᾶλλον] ὑμᾶς χαρίσασϑαι καὶ Ὁ 

᾿ σαρακαλέσαι, μή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ κατα- 

8 ποὺῇ ὃ τοιοῦτος. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι - 

πας. 9 εἰς αὐτὸν ἀγάπην" εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, 

ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήχοοί 

τ, 1046,10 στε. ᾧ δέ τι χαρίζεσδε, κἀγώ" καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ 

χεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾿ ὑμᾶς ὃν ποοσ- 

τ, 85.81.11 ώπῳ Χριστοῦ, ἵνα μὴ πλεονεχτηϑῶμεν ὑπὸ τοῦ 

σατανᾶ" οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 

λοι 41,19 Ἠλδὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 

Γκαρ χριστοῦ, καὶ ϑύρας μοι ἀνεφγμένης ἔν χυρίῳ, 

Λο 904.18 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί µου τῷ μὴ εὑρεῖν 

µε Τίτον τὸν ἀδελφόν μοῦ, ἀλλὰ ἀποταξάμενος 

14 αὐτοῖς ἐξῆλϑον εἰς Μακεδονίαν. Τῷ δὲ ϑεῷ χάρις 

τῷ πάντοτε ὑριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ. 

καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι 

1 πι18.15 ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ" ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν 

τῷ ϑεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολ- 

"» 

5.5.6, 1, 5)34.18 λυμένοις, οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ ϑανάτου εἰς ϑάνατον, 

᾽ δ Ἡ µερους ινα µη επιβαρω π. ΟὟ .-- το). 7 [μαλλον]. 

η ΤΥΥ/ Ἢ 9 ει: Ὦ ἢ 

8 τις : - δεστον 8 και γαο | εγραφα : Ἑ μιν. (ἐ 9) | 

λυπην επι λυπην | εχὼ 10 9... ει τετ ει τι... ὢ - 

16 - εκ δῖ8 
ν 
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οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα 
τίς ἱκανός; οὐ γάρ ἐσμὲν ὡς οἱ πολλοὶ κχαπη- 

λεύοντες τὸν λόγον τοῦ Δϑεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλι- 
κρινίας, ἀλλ᾽. ὡς ἐκ ϑεοῦ ον ὑεοῦ ἐν 

ο΄ Χριστῷ λαλοῦμεν. 
ὍΝ Ἀρχόμεὕα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ 

; χούήζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς 
ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν; ἡἣ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἔστε, 

ἊΣ ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκοιένη 
εὐ καὶ ἀναγινωσκομένή ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, φανε- 
ἢ ΡΝ ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χοιστοῦ διακονηϑεῖσα 

ἡμῶν, ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι, 
ἼΩΝ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιϑίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν 

ἂν βδαις σαρκίναις. 
᾿ “Πεποίϑησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χοι- 4 
στοῦ πρὸς τὸν ϑεόν" οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί 
᾿ έσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης 
ἡμῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακό- 

γους καινῆς διωϑήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύ- 
ματος" τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέγγει, τὸ δὲ πνεῦμα 

᾿ ξωοποιεῖ. Πἱ δὲ ἣ διακονία τοῦ ϑανάτου ἐν 
γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίϑοις ἐγενήδη ἐν δόξῃ, 
ὥστε μὴ δύνασϑαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ 
εἰς τὸ : πρόσωπον Μωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ 
προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, πῶς οὐχὶ 

᾿ μᾶλλον ἣ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 
"εί γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ 

; μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης 
δόξῃ. καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον 

ΤΗΣ Δ σεν Ἃ 
ρε ο 

γλ 

νι 

3 
᾿" 

ἦν 

4 

ἯΙ 

: ο 417 ΕΥ ειλιριειας 3,1 Ν) συνστατικων 8 εΥΥεΥΟ. 
«Ἡ ΡΥ και | χκαρδιαις : πὸ καρδίας ({ουἱ πλαξιν ἠιέσυρο]) 
4 ὕεον : πΤΈ ΗΥΥ. ὅ Ὦ εσµεν, | εαυτων 399 : Ἡ αὗτων 
6 ΡΝ αποκτεινει 7 ὟΝ γραμματι 9 τὴ διακονία: ΕΝΥ 

1}. διακονία . ος
 ο
ν Ἶ 

μι - 
ο 

ή 
ι 
ὦ 

το 17 πολλοι : λοιποὶ | κατενώπιον του ὃ. ο τῇ πουι 
ει | Έπ -- συστατικῶν Ακ. υμων ὅ Λογιζεσῦαι 6 αποκτε- 
γδ 7 ν λιὺ. 9 δοξη : ΡΥ εν 

τς 

ο. 4601 

ὌΝ | 

Προς Κορινϑιους ο ὃ. 10. 

1 ρα ραπ 

Ὁ) ὅμ15. πὶ 16,1. 
Αοί 18,97, 

9 1κ ο, 

5. Ἡκ 94,19; 
91,18. 8401 

Ῥγν. 8,8: 7,8. 
111.191 86009. 
συ 81,58. 
1 16,10, 

6 916, 

Θ ον 515 
1 1 

7 Ἐκ 84,80, 

8. 0Οα 8,5.8. 

9. Όι 97,926. 
ἘΠ 117: δι: 

10 Εκ 84,99 ον, 



8,1 Ίσα, σος Κορινδιους ὍΝ τς 

ΤΊ 

12 

ἐν τούτῳ τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης 

δόξης. εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ 

μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. Ἤχοντες οὖν τοι- 

πα 84,88.30. 18 αὐτὴν ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεϑα, καὶ οὐ 

Ἡ 1150. 14 

15 

{ 

Ἑ 11085.06. 16 
Ἐχ 84,84. 

7 8,36. Κὶ 8,2. 9 2 

Ἐκ 16.7.10 ; 
9417. 

18 

καϑάπερ Μωσῆς ἐτίϑει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσ- 

ὠπον αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 

Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. ἀλλ᾽ 

ἐπωρώϑη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχοι γὰρ τῆς σή- 

µερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει 

τῆς παλαιᾶς διαϑήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον 

ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται" ἀλλ᾽ ἕως σήμερον 

ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωῦσῆς κάλυμμα ἐπὶ 

τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται" ἡνίκα δὲ ἐὰν ἔπι- 

στρέψῃ πρὸς κύριο», περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. ὁ 

δὲ κύριος τὸ πνξῦμά ἐστιν" οὗ δὲ τὸ πνεῦμα 

χυρίου, ἐλευϑερίᾳ. ἡμεῖς δὲ πάντες ἀναχεχα- 

λυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζό- 

µενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμοοφούμεῦα ἀπὸ 

δόξης εἰς δόξαν, καϑιάστερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος. 

5.6.1 κ τρς. 4. Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καδὼς. 

511. 111 90. 9 ἠλεήθημεν, οὐκ ἐγκακοῦμεν, ' ἀλλὰ ἀπειπάμεὺδα 

1 Καὶ 1,18. ὃ 

τὰ χρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν 

πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, 

ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληϑείας συνιστάντες. 

ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνϑρώπων ἐνώπιον | 

τοῦ ϑεοῦ. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὖαγ- 

γέλιον. ἡμῶν, ἕν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν χεχκα- 

λυμμένον, ἐν οἷς ὁ δεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύ- 

φλωσεν τὰ νοήματα «τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ 

18 αὐτου : Τ' εαυτου ή ἩΝ αλλα | Ἡ μενεν μὴ 

ανακαλυσπτοµενο», |. καταθγειται : Ἡ Ἡ. 1 ὮΝ ὃ αν 

Ἠ δε αν 17 Ώ" Κυοιου Γον πο κυριον 18 ΠΛ καδωσπερ | 

Ἡ κυριου (που Κυριοῦ) πν. 4.2 ΗΝΝ συνιστανοντες 

14 -- ημερας 16 ἡνίκα αναγι/ὠσχκεται 17 κυριου : 

(υἱ --) εκει 4,1 εχκακουµεν (ἡ 16) 3 συνιστωντες (1 6,4) 
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“αὐχάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης 
- τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ. οὐ γὰρ 
᾿ δαυτοὺς χηρύσσομεν ἀλλὰ Χοιστὸν Ἰησοῦν κύριον, 
ο ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. ὅτι ὃ ϑεὸς 
ς ὁ εἰπών" ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαινψεν 
᾿ς ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως 
3 τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ ἐν προσώπῳ Χοιστοῦ. 
1 Ἔχομεν δὲ τὸν ὑησαυρὸν τοῦτον ἐν ὁὀστρα- 
᾿ κίνοις σχεύεσιν, ἵνα ἣ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως 
᾿ς ἢ τοῦ ϑεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν" ὃν παντὶ ϑλιβόμενοι 
τ ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ 
᾿ς ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπό- 
ο΄ μέᾶνγου, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι, 
πάντοτε τὴν νέχρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι 

περιφέροντες, ἵνα καὶ ἣ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ 
σώματι ἡμῶν φανερωϑῇ. ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες 

εἰς ϑάνατον παραδιδόμεϑα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ 
᾿ἣ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωϑῇ ἐν τῇ ϑνητῇ σαρκὶ 
"ἡμῶν. ὥστε ὃ ϑάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ 

ο ζωὴ ἐν ὑμῖν. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 
“πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον" ἐπίστευσα, διὸ 
ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 

᾿ς εἰδότες ὅτι ὃ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς 
σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. τὰ 

γὰρ. πάντα δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ 
᾿ς τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν 
ο δόξων τοῦ ϑεοῦ. Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ 
καὶ ὃ ἔξω ἡμῶν ἄνϑρωπος διαφϑείρεται, ἀλλ᾽ ὃ 
ος ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦταν ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. τὸ 

᾿ς γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς ϑλίψεως ἡμῶν καὺ᾽ 

ο 1δ.Χο. Τησ : ἃ Ισ. Χο. | .Ἰησουν 391 Ἡ ]Ιησου (ΥΝ 
᾿ς 1ήσουν,) 10 π' εν αν τας η. (99) . 18 διο : 1- και 
ἯΝ 14 τ ριον : [Π]-᾽ὶὐν σΟΥΝ -- ἡμῶν 

4 καταυγασαι (υἱ δι-) -- αυτοις 6 λαμφαι  -- ος 

μι ϑεου : αυτου | Ίησου Χο. 14 συν 19 : δια 16 εσωῦθεν 
7. παραυτικα : -ἰ- ποοσκαιφον και 
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τ ἤρος Κορινδιους β΄ 4/5---17, 

δι τ1,54. 

6 8,18. ἀπ 1,8. 
15 9,1. 

8 18: 1,5. 

9 

101 Καὶ 15,81. 

11 Καὶ 8,86. 

12 

19 Ρε 116,10. 

14 1 κ 6,14. 

15 1:8--6. 

16 10, Ὦ 5,16. 

17 αὶ 8,17.18. 



ΧΡ Ὶ η νε ΦῬο ἔγοςϊ τἀν κ {λα 

4,18---ῦ,12, τος ολ ο ἢ" 

ὑπερρολὴν. εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον μιρὺξ δόξης ἔς 

καὶ τς 18 κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεε ἃ 

πόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα" τὰ γὰρ βλεπό- 

μενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 

σου 410. Ὁ οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκέα τοῦ 

»Ρ 1481, σχήνους χαταλυϑῇ, οἰκοδομὴν ἐκ ϑεοῦ ἔχομεν, 

οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ὃν τοῖς οὐρανοῖς. 

ο ΒΕ 8,28..9 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν 

8 τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασδαι ἐπιποϑοῦντες, εἴ γὲ τ 

1κ 105. 4 χαὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεϑησόμεϑα. καὶ 

γὰρ οἵ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι, 

ἐφ᾽ ᾧ οὐ ϑέλομεν ἐκδύσασδαι ἀλλ᾽ ἐπενδύσασύαι, 

38. 5 ἵνα καταποὺῇ τὸ ϑνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὃ δὲ ; 

κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο δεός, ὁ δοὺς 

Ἡ 1115. 6 ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. Θαρροῦντες 

οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ 

1κ 18,49, 7 σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου" διὰ πίστεως 

ΡΙ 105. 8 γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους" Ναρροῦμεν δὲ 

καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώμα- 
Ρ 8018, 9 τὸς καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. διὸ καὶ 

φιλοτιμούμεϑα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, 

τς ης. 10 εὐάρεστοι. αὐτῷ εἶναι. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς ος 
φανερωὺῆναι δεῖ ἔμπροσῦεν τοῦ βήματος τοῦ 

Χοιστοῦ, ἵνα κοµίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώ- 

ματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαϑὸν εἴτε φαῦλον. 

4,5. 11 Ἠϊδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνϑρώπους 

πείϑομεν, ὑεῷ δὲ πεφανερώμεϑα" ἐλπίζω δὲ καὶ 

5,1, 19 ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσδαι. οὐ 

πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν Ἢ 
διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε 

5,1 Ἡ εχομεν οικιαν 8 ει γε (Τ' ειγε): ἢ ει περ ἈΝ 
ειπερ 4 Ἡ βαρουµμενοι εφω | ἨΝ αλλα ὅ Τ αραβώωνα. 

«Ἡ μέλι” ἃ 

7 Ἡ ειδους, -- 10 φαυλον : ΥΝ χακον 

5,3 εκδυσαμµενοι 4 σκηνει : - τουτο ὅ κατεργαξο- δ᾽ 

μενος | ο και δους 8 ϑαρρουντες 10 ταῖα εἰ -,προςα 
|. δια : ιδια 19ου γὰρ | ημων : ὑμῶν ἢ 
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αν πμ λ. ον. ΕΝ ὯΝ ΟΜ Ω͂ΝΥ 

ᾗ { δεν, 

Προς. ΔΝ 3 πα ὃς 

τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωµένους καὶ μὴ ἐν 
3 οὐΐᾳ. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, ϑεῷ" εἴτε σωφρο- 18 

᾿ γοῦμνδν, ὑμῖν. ἡἣ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χοιστοῦ συνέχει 14 
᾿ ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων 
ἣν ἀπέϑανεν᾽ ἄρα οἱ πάντες ἀπέῦδανον" Ι καὶ ὑπὲρ 15 τι δα, 

14 
πάντων  ἀπέδανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι κάν 

1 ᾽ 

κ 14.7.8. 

σοι, Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα δαν 16 
κατὰ σάρκα: εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χρι- 
στόν, ἀλλὰ νῦν οὐχέτι γινώσκομεν. ὥστε εἴ τις 17 8,110. 

4. 6,15. Αρ 51,6. 

ἰδοὺ γέγονεν καινά. τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ 18 κ σ,ιο, 
τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ 
δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, ὡς 19 κὶ 8,5.55. 
ὅτι ϑεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσών ἘΦ ΟΣ 
ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα 
αὐτῶν, καὶ ϑέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλ- 
"λαγῆς. Ὑπὲρ Ἀριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς 90 19 52,1. 

Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ ϑεῷ. τὸν μὴ γνόντα 21 ο ον, 
᾽ἁμαορτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 1» 5.59, 
ἡμεῖς γενώμεϑα δικαιοσύνη ϑεοῦ ἐν αὐτῷ. Συν- θ᾽ 1.24; 5ρο. 
δργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν 

ὴ ἴ0. ὔ ὑεοῦ (ξασυ μας ορ λε 15. 49,8. τὴν. χάριν τοῦ ὑεοῦ δέξασδαι ὑμᾶς λέγει 2 Ὃν δι 

καιρᾷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου 
καὶ ὃν ἡμέρῳ σωτηρίας ἐβοήϑησά σοι” ' 
δοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα 
ωτηρίας' --- μηδεμίαν ὃν μηδενὶ διδόντες προσ- ὃ 

4 4,9, (οσήν, ἵνα μὴ μωμηϑῇ ἡ διακονία, | ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 

14 ὟΝ οτι ει εις υ. π. απεδανεν, 19 ΤΊ (που ΤΊ) αυτων 
64 ΗΝ συνιστανοντες | Ἠ διάκονοι εν υ. πολλὴ εν 

19 µη εν: ου 16 ει : -|- δε 17 καινα : - τα παντα 
3 ὀεχτος 8 η διακ. ἡμῶν | 

Ανα | 40ὔ 80 

ὃν Χριστῷ, καινὴ κτίσις" τὰ ἀρχαῖα παρῆλϑεν, τὸ ἀδιτδ; 65.17, 

“τοῦ ϑεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν" δεόμεϑα ὑπὲρ ἀρ εν ἐν τ τ 

ἢ 

Γ 



θ,υ--ἰτ, Προς Κορινϑιους β' 

μονῇ πολλῇ, ὃν ϑλίψεσιν, ἂν ἀνάγκαις, ἔν στενο- 
1199-01. ὅ χωοίαις, ' ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκατα- 

στασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
11 415. 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μαχροϑυινίᾳ, ἐν χρη- 

στότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 
1Κ9μ4. πι ἐν λόγῳ ἀληϑείας, ἐν δυνάμει ϑεοῦ" διὰ τῶν 

ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 
8 Ι διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφη- 

4πο.. 9 μίας" ὡς πλάνοι καὶ ἀληδεῖς, ὃς ἀγνοούμενοι 
9 δν καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποϑγήσκοντες καὶ ἰδοὺ 

Ῥὰ 415.19. 10 ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ πὴ ὑανατούπενοι, " ὡς 
Λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς 
δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα 
κατέχοντες. 

Ῥν 1190)89, 11 Τὸ στόμα ἡμιῶν ἀνέφγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορόιο. 
: 12 ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται' οὐ στενοχωρεῖσὺε ἐν 

ἡμῖν, στενοχωρεῖσὺε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν" 
ακαμα 18 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισδίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύν- 

1 ὅ,...14 ὑῇτε καὶ ὑμεῖς. Μὴ γίνεσϑε ἑτεροξυγοῦντες 
ἀπίστοις" τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; 

16 ἢ. τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ! τίς δὲ συμφώ- 
νησις ς Χριστοῦ πρὸς Βελίαο, ἢ τίς μερὶς πιστῷ 

: ον Ὃ 16 μετὰ. ἀπίστου; τίς δὲ συνχατάϑεσις ναῷ ϑεοῦ 
» κα “-: ΕῚ ’ ς ο Ν ν Ἧ άρ, ὡς ἣν {. 

ἘΔ οτωτ. μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς δεοῦ ἐσμεν ζῶντος" 
χαδὼς εἶπεν ὁ ὑδεὸς ὅτι 

ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐνπεριπατήσω, 

καὶ ἔσομαι αὐτῶν ὑεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί 

μου λαός. 

ὃν ὅ1μ0.17 διὸ ἐξέλθατε ἐκ 
φ 

μέσου αὐτῶν 
Ἐπ 90,84.41. ἢ 

15 63,11. ΓΟ “ο Π Ν ο ο καὶ ἀφορίσῦδητε, λέγει κύριος, 

ὅ ὟΝ νηστειαις" 7.3 ΥΝ ἀριστερῶν δια 14 ΗΝ ανο- 
μια, 1ὅ Ἡ, Βελιαο: | Ἡ πιστου 16 ἨΥΝ συγκ.| ΥΥ εμπεοιπ. 

9 πειραζοιενοι 16 Χριστω 16 μεις εἰ εστε | 
µου :. μοι 
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ΩΣ ΔΗ ν 

Ἄς. ἘΝ μον 

τ ε ΄ 

"καδαρίσωμεν 

.δανεῖν 

ο ἃ Ὅ Προς Κορινδιους β΄ 6,18--7,9. 

καὶ ἀκαδάρτου μὴ ἅπτεσὺε; 

κἀγὼ εἰσδέξοιιαι ὑμᾶς, 

"καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, 

καὶ ὑμεῖς ἔσεσϑέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ ϑυγατέραρ, 

λέγει κύριος παντοκράτωρ. 

-ἲ Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, 
ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσιμιοῦ 

σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην 
ὃν φόθῳ ὑεοῦ. Χωρήσατε ἡμᾶς" οὐδένα ἠδική- 3 
σαµεν, οὐδένα ἐφϑείοαιμνεν, οὐδένα ἐπλεονεχτή- 
σαµεν. πρὸς κατάκοισι οὐ λέγω" προείρηκα γὰρ 

ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναπο- 
καὶ συνζῆν. πολλή μον παρρησία πρὸς 4 

ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν" πεπλήρω- 
ται τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ. 

ἐπὶ πάσῃ τῇ ὑλίψει ἡμῶν. Καὶ γὰο ἐλὑδόντων 5 
ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ 
σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ὑλιβόμενοι:. ἔξωῦδεν 
μάχαι, ἔσωῦεν φόβοι. ἀλλ᾽ ὃ παρακαλῶν τοὺς 6 
ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ δεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ 

νο 

Πίου" οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ 7 
καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἢ παρεκλήδη ἐφ᾽ ὑμῖν, 
ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόϑησιν, τὸν ὑμῶν 
ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε µε 
μᾶλλον χαρῆναι. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν 8 
τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι" εἰ καὶ μετεμελόμην, 
βλέπω [γὰρ] ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ὀκείνη εἰ καὶ πρὸς 
ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, | νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπή- 9 

ς ὅἥητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήδητε εἰς μετάνοιαν" ἐλυστή- 
 δήητε γὰρ κατὰ ϑεόν, ἵνα ὃν μηδενὶ ζημιωϑῆτε 

7,41 ΝΥ εν τη χαρὰ ὅ Ν εσχεν | Η ϑλιβομενοι -- εξ. 
μαχαυ, εσ. φοβοι ---. δει 39: ὙΝ ει δε| Ἡ (βλεπω ... ελυσ. 

μας) | [γαρ] : " Τ--ΗΥΝ (Β" Γουἱ βλεπων) 

7,1 πνευµατος : αιματος 
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15 9 ὅν 7,)8.14. 
15 48.6. 
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λιν λιῷ 
μὰ 4 Ὑ, ᾿ ῃ ἢ ΚΑ, Ὗ Ά με τ 

70-85. Προς Κορ» 

«19 ἐξ ἡμῶν. ἡ γὰρ κατὰ δεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς, 

᾿ς σωτηοίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται" ἡ δὲ τοῦ κόσ- 

11 µου λύπη ϑάνατον κατεργάζεται. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ, Ὁ 

τοῦτο τὸ κατὰ ϑεὸν Λυπηδῆναι πόσην κατειργά- 

σατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανά- ἢ 

ο κτήσιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόψησιν, ἀλλὰ ζῆλον, 

ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ΙΔ 

19 ἀγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ο... 

ὑμῖν, οὐχ ἔνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἔνεκεν τοῦ 

ἀδικηδέντος, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν 

σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον. ἔπ 

18 τοῦ ϑεοῦ. ! διὰ τοῦτο παρακεκλήμεῦα. Ἐπὶ 

δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον 

ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται 

14 τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν" ὅτι εἴ τι 

αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν χεχαύχημαι, οὐ κατῃσχύνϑην, -- 

ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν ἀληϑείᾳ ἐλαλήσαμεν ὁμῖν, σα 

οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήδεια 

90. 15 ἐγενήϑη. καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως - ΕῚ 

ον ος 

εἰς ὑμᾶς ἐστιν ἀναμιμνήσκομένου τὴν πάντων ο 

ἕῳ ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέ- 

16 ξασϑε αὐτόν. χαίρω ὅτι ἐν παντὶ ϑαρρῶ ν᾽ 

ὑμῖν, η 

Τὸ 10,30, ἃ Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ ἫΝ 

δεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακε- - 4 

ο δονίας, ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ ϑλίψεως ἡ περισσεία, ' 

τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἣ κατὰ βάδους πτωχεία 9 

αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότι- ἵ 

8 τος αὐτῶν" ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ παρὰ : 

11 Π' κατήηργασατο 18 ουχ: Τ ουκ | οὐδὲ: Η Ὁ [αλλ] 

18 ΤῊΝ παρακεκλημεῦδα, επι 14 επι : ΠΒ, ΤΥ ἢ | 

10 εργαζ. : κατεργαξεται 11 λυπ. υμας | εν υμω | 

εν τω πο. 19 ὑμῶν... μῶν : ημων... υμών οἱ μι...» ΔῊ 

ημων 14 παντοτε | η κ. ὕὍμων | προς που 8.9 τον 

σπλουτον ὃ πάρα : Όπεο 
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να 

προς νους β' 8,4-- 7, 
᾿ 

ΓΝ 

ἐπ αμιν, αὐϑαίρετοι, " μετὰ “πολλῆς παρακλήσεὼς 4 9,1. Λος 11,99, 
ΕΟ δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν χοινωνίαν τῆς 
πές διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, καὶ οὐ χαϑὼς ὃ 
τῇ πίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ χυρίῳ 
"καὶ ἡμῖν διὰ ϑελήματος ὑὼεοῦ, εἰς τὸ παρακαλέσαι 
δ τς Τΐτον, ἵνα καϑϑὼς προενήρξατο οὕτως καὶ 
ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. ἀλλ᾽ τ 
ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ 

γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν 
ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. 

Οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων 8 
π σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὁμετέρας ἀγάπης γνήσιον 
᾿ς δοκιμάζων" γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου 9. μι 8,50. 
ο) Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν 
"πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλου- 

 τήσητε. καὶ γνώμην ὃν τούτῳ δίδωμι" τοῦτο γὰρ 10 
“ἊΝ συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ Ν 
"αἱ τὸ ϑέλειν προενήρξεισϑε ἀπὸ πέρυσι" νυνὶ δὲ 11 
"καὶ τὸ ποιῆσαν ἐπιτελέσατε, ὅπως χαϑάπερ ἡ 
" προϑυμία τοῦ ϑέλειν, οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι 
ἐκ τοῦ ἔχειν. εἶ γὰρ ἡ προϑυμία πρόκειται, καϊ)ὸ 19 νὲν 891.98. 
ο ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος, οὐ καϑὸ οὐκ ἔχει. οὐ γὰρ 18 ας αν 
ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν ϑλίψις, ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος" 
Ἢ τῷ νῦν καιοῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ 14 859. 

ο ἐχείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα 
᾿ γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται 

᾿ ἰσότης, | καϑὼς γέγραστται" ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεύ- 15 τὰ 10,18, 
"άσε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν. Χάρις 16 
δὲ τῷ ϑεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ 

οὖν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου, ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν 17 

σ: 

190, {κ 
1 κ 16.19, 

μμ ὟΝ 

᾿ ο» 

ἕξ ὃ Π' ὀυναμιν αυὺ. 3.1. ΗΥΝ αυδαιρετοι µετα 4 Ἡ 
ημων, την... αγιους, --- ὅ ΤΥ αλλα 7 4ΥΝΥ εξ ἡμῶν 
εν υμιν 9 Χριστου : [ΗΙ- ΧΜ 1 Ταν 18.14 ΔΟῪΝ ϑλιψις" 
 ΟὟ,) αλλ εξ ισοτητος εν 

ο -υ--ι. 
τ΄ 4 ΈΏπ - δεξασδαι ημας 8 δοκιμαζω 9 ὃι ημας | 
ο΄ δχδινοῦ 1 αὐτοῦ 18 υμιν δε 10 δοντι 
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818. 9. Προς Κορινϑιους β' 

18 

α 910, 19 

20 

Ῥυν δ)4 χχ. 91 

22 

πι15; 19.418. 29 

7,14, 94 

ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐδαίρετος 
ἐξῆλϑεν πρὸς ὑμᾶς. συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ 
αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὃ ἔπαινος ὃν τῷ εὐαγγελίῳ. 
διὰ πασῶν τῶν ἐχχλησιῶν, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ 
καὶ χειροτονηϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέχδημος 
ἡμῶν ἐν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ 
ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ κυρίου δόξων καὶ προ- 
δυμίαν ἡμῶν, | στελλόμενοι τοῦτο, μὴ τις ἡμᾶς 
μωμµήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονου- 
μένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν" προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ µόνον 
ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνϑρώπων. 
συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν 
ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον 
ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεπουϑήσει 
πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς 
ἐμὸς χαὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός" εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, 
ἀπόστολοι ἐχχλησιῶν, δόξα Χοιστοῦ. 17ὴν οὖν 
ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν χαυχήσεως 
ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσ- 
πον τῶν ἐκκλησιῶν. Περὶ μὲν γὰρ τῆς δια- 
χονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἔστιν 
τὸ γράφειν ὑμῖν" οἶδα γὰρ τὴν προϑυμίαν ὑμῶν 
ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν ὅτι Ἄχαΐα 
παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος 
ἠρέϑισεν τοὺς πλείονας. ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελ- 
φούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
χενωὺῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καδὼς ἔλεγον 
παρεσκευασµένοι ἦτε, μή πως ἐὰν ἔλδωσιν σὺν 
ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευά- 
στους καταισχυνὺῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν 

18 Π' τον αδελφον μετ αὐτου, 19 Ἡ -- οὐ μι. ... προὺ. 
ἡμῶν, -- | εν: Π συν | του: ΤῪΝ Ρῃ᾽' αυτου 39. ΑΝόΑ 
σπουδαιότερον, πεσποιὺδ. δὲ 34 δὲ ενδειξασὺε 

21 προονοουµενοι (αρ) 9.9 το: ο (εξ) 4 λέγω 
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Ἐς νο» 

Αλί ας 

νο σι ανν 

να «αν ΑΣ ο ο πο ο ἲ “ 

ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. ἀναγκαῖον οὖν 

ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προ- 
ἑλδωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν προ- 
επηγγελµένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι 

οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν. Τοῦτο 
δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ δερίσει, 
καὶ ὃ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογέαις καὶ 
“ἡερίσει. ἕχαστος χαϑὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ, 
μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης" ἱλαρὸν γὰρ δότην 
ἀγαπᾷ ὁ ϑεός. δυνατεῖ δὲ ὁ ϑεὸς πᾶσαν χάριν 
περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν 

αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον 
ἁ οδόν, καϑὼς γέγραπται" 

ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, 

ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέριια τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον 
εἰς βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληϑυνεῖ τὸν σπόρον 
ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης 
ὑμῶν: ἐν παντὶ πλουτιζόμενον εἰς πᾶσαν ἁπλό- 
“τῆτα, ἥτις χατερ) γάξεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ 

Φεῷ. ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ 
μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν 
ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐ- 

᾿ς χαριστιῶν τῷ ϑεῷ" διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας 
ταύτης δοξάζοντες τὸν ϑεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς 
ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ 
χαὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς 
πάντας, καὶ αὐτῶν δεήσει, ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποϑούν- 
τῶν ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ϑεοῦ 

ὅ ὟΥ υμων ταυτην,  Τ -- καὶ 35. 9.10 Η (καϑως... 
δικ. ὑμῶν" 10 σπεριια : Ν σπορον 1] τω δεω : Ὦ ϑεου 

ΟΥὟΝ ϑεὼ (ΗΠ, 0") 12 Ἡ -- οτι... τῷ δεω, --- 

4 ταυτη: -ἰ τῆς καυχήσεως ὅ εἰς ! προς 7 ποοαιρειταυ 

8 ὀυνατος 10 χορηγησαι... πληϑυναι... ἄυξησαι 18 και δια 

4171 

Προς Κορινϑιοὺυς β' | 9,5---14, 

ῦ 

ϐ Ριν 11,94: 
19,17. 

7 Ὁ 15. 8. 
Ῥγν 22/6 Τιχχς 
1 Ον 29,17, 

9 Ὦς 115,9, 

10 τε 66,10. 
Ἠο» 10.19. 

11 1.11; 4,16. 

12 5,14. 

18 

14 



ι 

9,16---10,19, Προς Κορινϑιους Ἂ 

15 ἐφ᾽ ὑμῖν. Χάρις τῷ δϑεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ, 
αὐτοῦ δωρεᾷ. 

απ ος, 10 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ "ἃ 
τῆς πραῦτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς 
κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ 

ανα κα, 9 ϑαρρῶ εἰς ὑμᾶς" δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν δαρρῆ- 
σαι τῇ πεπουϑήσει ἡ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας 
τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περι- 

8 πατοῦντας. «Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ 
Ἡ 6μ8-τ, 4 σάρκα στρατευόμεῦα, τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας 

ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ ὣεῷ πρὸς 
χαδαίρεσιν ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς καϑαιροῦντες 

δ ἱκαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς 

6 τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὃν ἑτοίμῳ ἔχοντες - 

ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωϑῇ ὑμῶν ᾿ 
7 ἡ ὑπακοή. Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε; εἴ τις 
πέτοιδεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσϑω. 
πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτι παδὼς αὐτὸς ᾽ Χριστοῦ, 

15,0. 1.5. 8 οὕτως καὶ ἡμεῖς. ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι 
καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν 
ὁ. χύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καϑαίρεσιν 

9 ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνϑήσομαι, " ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν 
1.10 ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. ὅτι αἱ ἔπι-. 

στολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ 
παρουσία τοῦ σώματος ἀσϑενὴς καὶ ὃ λόγος ἐξου- 

18)5.10. 11 ϑενημένος. τοῦτο λογιζέσϑω ὃ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί 
ἐσμεν τῷ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι 

8,1; ὅ,15, 19 καὶ παρόντες τῷ ἔργφ. Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι . τ 
ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόν- | 
τῶν" ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες 

ρκο-ς 
ιν 

ον. 

Λι ἔτος δε 

τῷ 
ΣΑΣ ΤῚ 

εἶ ἀπ 

ἀπε τσ 

αχ δος ος Εκ. 

«δή, ἢ 

οὐ 

οδό 

ο. 

ο το 

ων Ἡ Ἂ 
τὰς ᾿ .. 

Φόρο 
ἡ, 

1 ζα- τὰ 

μι εἰν. δῶν τὸν 
κ. 
κ. 

5 κο ἥν 

δὰ, ὧτ, 

απ ον» 

10,1 Ἡ ἐπιεικιας 4 -- τα γαρ... οχυρωμάτων, -- ὦ 
Τ' στρατιᾶς 7ΗΠΥΝΥ δν 8 Ἡ-- τε | Τ' καυχήησοµαι 
10 0 Ὁ φασιν 19 ΒΥΝ εγκρ. ἘΦ  συγκο. δὲ αι]. 

10,7 δοκεῖ πεποιδεναι {| εφ: αφ ὁ ο κυρ. ἡμιν 

412 ; 



Ξ καὶ ο ο να ἐξα ἑαυτοὺς ον τοῖς οὐ συνιᾶσιν. 
ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεϑα, ἀλλὰ 
“χατὰ τὸ μέτρον τοῦ καγόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὃ 

ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς Ὀσπερεκτείνομεν ἑαυ- 
τούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφδάσαμεν ἐν τῷ εὐαγ- 
᾿ γθλίῳ τοῦ Χριστοῦ" οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι 
ὃν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανο- 

ἡ “μένης τῆς σίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνϑῆναι 
κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, εἰς. τὰ 
᾿ς δπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασδαι, οὐκ ἐν ἀλλοτοίῷῳ 

"κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασδαι. Ὁ δὲ καυχώ- 
ενος ἐν κυρίῳ καυχάσδω' οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν 
.συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ 
κύριος συνίστησιν. 

ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρϑένον 
ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ" φοβοῦμαι δὲ μή 
πως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Πὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ 
αὐτοῦ, φϑαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλό- 

ἐχ τητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χριστόν. εἰ 
᾿ ΤΠ μεν; γὰρ ὃ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει. ὃν 
οὐχ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε. ὃ 
οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασϑε, 

᾿ χαλῶς ἀνέχεσϑε. λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι 
᾿ς τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. εἰ δὲ χαὶ ἰδιώτης τῷ 
πῇ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερώ- 
 σῶντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα 

; 18.141 Ἡ ὑμῶν" --- ου... χριστου" (ΤΥΝ;) -- 14ου γαρ 
ως. ος, ὮΝ ὡς γαρ ... ἔαυτους; 185 ΗΝ αλλα 
11,8. Ἡ Βῦαν | [και τ. αγν.] : Ἐν ---Ἡ |. Το τον 4 ἈΠ 
ον ἀνειχεσϑε (ΤΑ) ὅ γαρ: ἨΝ δε 

δε 12. 18 - οὐ συνι. μεις ὃε 18 καυχωµενοι 18 συνιστῶν 
η, 1 ὤφελον | μ. τὴ αφροσυγτ ὃ µήηποτε | ουτῳ φϑαρὴ 
πα, φανερώϑεντες 

| 4τὸ 

᾿ ϑεὸς μέτρου, ἐφικέσδαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. οὐ γὰρ: 

ὅν ΤῸ Προς Κορινϑιους β 1018: 11} 

1581, 

14 

16 1 1690. 

16 Λοι 19/91, 

1 ἵν ο... 9,29, .ο, 

ο σκ 1,31. 
181Καὶ 4,5,. 

8 

4 

το ᾿ Ὄφελον ἀνείχεσδέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης 11 
"Ὠλλὰ καὶ ἀνέχεσδέ μου. ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς δεοῦ 9 αὶ υ,56.1. 

σαν 54.18. 

α 1.8.0, 

1 Κ 919118. 



11:9--99, Προς Κορινϑιους β' 

Ῥῃ 410.16. 8 

19415. Ὁ 

1 κ 9.5. 10 

11 

19 

91Τ. Ῥὰ 89. 19 

14 

16 

ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωψῆτε, ὅτι δωρεὰν 
τὸ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; ἄλλας 
ἐχκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν 
διακονίαν, | καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηδεὶς 
οὐ χατενάρχησα οὐϑενός" τὸ γὰρ ὑστέρημά μου 

προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλϑόντες ἀπὸ Μακε- 
δονίας" καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα 
καὶ τηρήσω. ἔστιν ἀλήϑεια Χριστοῦ ὃν ἐμοί, ὅτι 
ἣ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς 

χλίμασιν τῆς ᾿Αχαΐας. διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; 

ὁ ὑεὸς οἶδεν. Ὃ δὲ ποιῶ καὶ ποιήσω, ἵνα 
ἐχκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν ϑελόντων ἀφορμήν, ἵνα 
ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεϑῶσιν χαδὼς καὶ ἡμεῖς. οἱ 
γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετα- 

σχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. καὶ οὐ 
δΔαῦμα: αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται 
εἰς ἄγγελον φωτός. οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἳ 

. διάχονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονταν ὡς διάκονοι 

15,6. 16 

18 

19 

20 

21 

Ριι 8,5. 92 

δικαιοσύνης" ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτῶν. 

Πάλιν λέγω, Ἱιή τίς µε δόξῃ ἄφρονα εἶναι" εἰ 
δὲ μήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασϑέ με, ἵνα κἀγὼ 
μικρόν τι καυχήσωμαι. ὃ λαλῶ, οὐ κατὰ κύριον 
λαλῶ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἓν ταύτῃ τῇ ὕπο-. 

στάσει τῆς καυχήσεως. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται 
κατὰ [τὴν] σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. ἡδέως γὰρ ἂν- 
ἐχεσϑε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες" ἀνέχεσϑε 
γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσϑίει, εἴ 
τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις εἰς πρόδ- 
ὠπον ὑμᾶς δέρει. κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι 
ἡμεῖς ἠσϑενήκαμεν. ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἓν 
ἀφοοσύνῃ λέγω, τολιῶ χἀγώ. ἹἩβοαῖοί εἰσιν; 

12 ποιω : ΤῊΝ ποιω, 18 [την]: )-Ὁὶἰὶ 91 ΤΙΝ 
ησϑενηκαμεν" 

εαυτον 14 ὑαυμαστον 91 ησϑενησαμεν 
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ους ο ους β΄ 148-199, 

κἀγώ. Ἰσραηλεῖται εἰσιν; κἀγώ. σπέρμα Ἀβραάμ. 
εἶσι»; κἀγώ. διάκογοι Χρισίοῦ εἰσίν; παραφρονῶν 98 1 κ 16,0. 
λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ" ἐν χόποις περισσοτέρως, ἐν 
φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπεοβαλλόν- 
τως, ὃν ὑανάτοις πολλάκις. ὑπὸ Ἰουδαίων 94 νι 955.. 
πεντάκις τεσσεράχοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς 96 λοι 16,59. 
ἐραβδίσϑην, ἅπαξ ἐλυϑάσϑην, τοὶς ἐναυάγησα, Απ 1519. 
γυχϑήμερον ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηκα: ὁδοιπορίαις 96 

πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, 
κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐϑνῶν, κινδύνοις 
ὃν πόλει, κινδύνοις ὃν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν ὧα- 
λάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, | κόπῳ καὶ 37 ς;». 
μόχϑῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ 
ὀίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμ- 
γότητι" χωρὶς τῶν παρεχτὸς ἡ ἐπίστασίς οι ἡ 98 Λο 90,18--.91. 

καῦ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐχκλησιῶν. 
ο τίς ἀσϑεγεῖ, καὶ οὐκ ἀσϑενῶ; τίς σχανδαλίζεται, 99 1 κ 9,59, 
᾿ς χαὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; εἰ χκαυχᾶσϑαι δεῖ, τὰ 80 19,6. 
᾿ τῆς ἀσϑενείας μου καυχήσομαι. ὃ ϑεὸς καὶ πατὴρ 8ἱ ι,5. 
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν, ὃ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐὑνάρχης 82 

᾿ς Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμα- 
 σχηνῶν πιάσαι με, χαὶ διὰ ϑυρίδος ἐν σαργάνῃ 88 λοι 9,»4.55. 
ς ἐχαλάσϑην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας 
᾿ αὐτοῦ. Καυχᾶσϑαι δεῖ, οὐ συμφέρον μέν,72 
ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυ- 

ς ρίου. οἶδα ἄνϑρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεχα- 2 
τεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ὀχτὸς τοῦ 

σώματος οὐχ οἶδα, ὁ ϑεὸς οἶδεν, ἁρπαγέντα τὸν 
᾿ τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦ- 8 

᾿- 96 Ἡ ὕπερ | Τ' εν πληγ. στερισσ., εν φυΛλ. υ. 97.95 ΥΝ 
γυμνοτητι (ΤΊ .) χ. 38 ἨἘΥΝ παρεκτός, 80 Ἡ [μου] 83 Ἡ 

ο Ἅρετα 12,1 Ἢ δει" ἢ δδ | δὲ : ὙὟἥ-Ἐ και 9 ΗΝ 
ἣν δεκατεσσάρων, -- ειτε... οὐδεν, -- 

Ν᾽." 

τ΄ 38 επισυστασις | µου ὅ1 ὕεος : -ἵ του Ισραηλ 
ὃν ἄπ - ὕΨελων 12,1 δει: δη | ου συμφερει μου | δε:7αο 

ο 4Τῦ 



ο ὴ ει γ 

ΤΡ ΣΤ: Πρ Κορίνθιους ο. 

τον ἄνδρωπον, εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ 
1, 98,,8. 4 σώματος οὐκ οἶδα, ὃ ϑεὸς οἶδεν, | ὅτι ἡρπάγη εἰς 
ΑΡ 9.7. Ἢ , κ 3 9) ο) δι 

τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ 
σι 11,80. 

καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ 
108: 116. 6 μὴ ἐν ταῖς ἀσϑενείαις. ἐὰν γὰρ ϑελήσω καυχή- 

| ες σασὺδαι, οὐχ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήδειαν γὰρ ἐρῶ" 
ἀὐίδὸ μὲν δέ, μὴ τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ 

σοὺ 5, 7 βλέπει µε ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ ! καὶ τῇ ὑπερβολῇ. 
τῶν ἀποκαλύψεων. διὸ | ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόϑη 
μον σκόλοφ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατανᾶ, ἵνα µε. 

8 κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ὑπὲρ τούτου τρὶς 
τὸν κύριον  παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. - 

9 καὶ εἴρηκέν μοι". -ἀρχεῖ σοι ἡ χάρις μου" ἡ γἀο 
δύναμις ἐν ἀσϑεγείᾳ τελεῖται. Ἥδιστα οὖν. 
μᾶλλον καυχήσομαι ὃν ταῖς ἀσϑενείαις µου, ἵνα 
3 ΄ 5 3 5 ν ς ’ “ Χχ σανὶς κ᾿ 

μι 4.18, 10 ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. διὸ 
εὐδοκῶ ἐν ἀσϑενείαις, ὃν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, 
ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ λοιστοῦ: ὅταν 

| γὰρ ἀσὺενῶ. τότε δυνατός εἶμι. 

11,5. 14 1 έγονα ἄφρων" ὑμεῖς µε ἠναγκάσατε. ο. 
“γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασῦαι. οὐδὲν γὰρ 

| ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν 
πι τόπο, 19 εἰμι. τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου πατειργάσδη 

ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις [τε] καὶ τέρασιν 
11,.,18 καὶ δυνάμεσιν. τί γάρ ἐστιν ὃ ἡσσώϑητε ὑπὲρ 

τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ 
κατενάρχησα ὑμῶν; χαρίσασϑέ μοι τὴν ἀδικίαν 

11. 14 ταύτην. Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο. ἑτοίμως ἔχω ἐλδεῖν 

ϑ ἨΥΝ ανδρωπον --- ειτε... οὐδεν, ---| ουκ οιδα : [Η]-͵ὙῸΝ 
δ ασϑεν. : ΤΟ µου 6 ἘΠ εξ εµου. 7. διο να : Ἐ-- 
διο ἵνα Ἀ5Π να Ι δ" -ἰ ινα µη υπεραιρῶμαι 9 9 “Ξ- μου 20 
10 και: Δ ,εν 11 γαρ 39: ἈΥΝ- τι 19 Π' κατηργασδη | 
[τε]: ΤΎῪΝ 

Ἂς 8 χωρις : εκτος ϐ αχκουει : - τι 7 Σαταν 9 δυναµις 
µου | τελειουται 1 αφρων : -ἰΞ καυχωμενος 18 ηττηδητε 
14 - τουτο 
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οὐκ ἐξὸν ἀνϑοώπῳ λαλῆσαι. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου 



Ν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ χαταγναρκήσω" οὐ γὰο ζητῶ 
τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς" οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα 
τοῖς γονεῦσιν ϑησαυρίζειν, ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῖς 
ει τέχνοις. ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανη- 

ϑήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. εἰ περισσοτέρως 
᾿ ὑμᾶς ἀγαπῶ, ἧσσον ἀγαπῶμαι; Ἴστω δέ, ἐγὼ 
οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς: ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος 
δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς 
ὑμᾶς, δι᾿ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; παρεκάλεσα 

᾿ Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν" μήτι ἐπλεο- 
3 νέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι. περιε- 
. πατήσαµεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 1]άλαι 
δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεδα, κατέναντι ϑεοῦ 
ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν: τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, 
ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. φοβοῦμαι γὰρ μή 

“πως ἐλδὼν οὐχ οἵους ϑέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ 
ἣ εὑρεδῶ ὑμῖν οἷον οὐ ϑέλετε, μή πως ἔρις, ζῆλος, 
οϑυμοί, ἐρυϑεῖαι, καταλαλιαί, ψυϑυρισμοί, φυσιώ- 

Ν Ὡρὼ προς Κορινθίους 8 1915-1818, 

16 ΡΗ 917. 

16 

17 

18 8,0.10--ξ18. 

19 

20 10,5, 1 Καὶ 4,0. 

σεις, ἀκαταστασίαι" μὴ πολι, ἐλδόντος µου τα- 91911. 18,5, 
 πειγώσει µε ὁ ϑεός µου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενδήσω 

, πολλοὺς τῶν σροημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοη- 
᾿ σάντων ἐπὶ τῇ ἀκαϑαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελ- 
ἀ γείᾳ ἧ ἔπραξαν. Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι οκ θὲ 19,16. 
ὑμᾶς" ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν ας 

ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν, τοῖς προ- 
. “ἡμαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι», ὅτι ἐὰν ἔλδω 

τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Ἀοιστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ 

Ὅ 14 αλλα υµας : Ἡ,ΤΥΝ. | Ἢ αλλ οι 4: ΒΝ υμών, 
ει περισσ. υ. αγαπων σσ. αγαπωμµαι. ὌΝ μὴ τι 

ς 79 Ἡ απολογουμδῦα; 30 Ἡ ερυϑιαν 31 ην ἩΜΑ μὲ | 
ὙΝ επραξαν; 18.9 φείσομαι : ΠΥΝ,Τ 

ο "46 ει και 16 κατεναρκησα 19 παλιν | κατενωπιον 
ον ὃ. 90 εοεις | ζηλοι 91 ελϑοντα µε 13,1 ετοιμως 
το ελδειν 3 νυν γραφω 
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 σταϑήῆσεται πᾶν ῥῆμα. προείρηκα καὶ προλέγω, 8 

ἡ εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι" ἐπεὶ “δοκιμὴν ζητεῖτε ϑ 



ορ ο. Προς Κορινϑιους ΩΣ 

Ῥ] 9.1.8. 4 

κ 118. ἢ 

- 

1 Κ 13,6. 8 

9 

10,11, 10,8, 10 

Ῥ}4,4. ΒΕ τῦ,38. 11 

11 16/90, 19 

19 

ἀσὺενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. καὶ γὰρ ἑσταυρώῦδη 
ἐξ. ἀσδενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως ϑεοῦ. καὶ 
γὰρ ἡμεῖς ἀσϑενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν. 

ΤΡ λ. ο 

σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως ϑεοῦ εἰς ὑμᾶς. “αυτοὺς. 
πειράζξετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμιά- 
ζετε" ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς Χρι- 
στὸς ἐν ὑμῖν; εἰ μήτι ἀδόχιμοί ἐστε. ! ἐλπίζω δὲ 
ὅτι γνώσεσϑε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. εὐχό- 
μεῦα δὲ πρὸς τὸν ἡεὸν μὴ ποιῆσαν ὑμᾶς κακὸν 
μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα 
ὑμεῖς τὸ χαλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι 

απ΄ 

ὦμεν. οὐ γὰρ δυνάμεὺδά τι κατὰ τῆς ἀληδείας, 
ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληδείας. χαίρομεν γὰρ ὅταν 
ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε' τοῦτο 
καὶ εὐχόμεῦα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. Διὰ τοῦτο 
ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως 
χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριος ἔδωκέν 
μοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καϑαίρεσιν. 

Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίξεσὺε, παρα- 
ς 

καλεῖσϑε, τὸ αὐτὸ «φοονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ 
ὑδεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσταν με ὑμῶν. 
Ι Ἀσπάσασὺε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήινατι. Ἀσςτά- 
ζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 

Ἡ χάρις τοῦ χυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ καὶ ἡἣ 
ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ καὶ ἣ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύ- - 
µατος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

ὃ Ἡ υμόν, 4 εν : Ὦ συν  Ἡ [εις υμας] 4.5 Νὴ υμας, 
εαυτους δ ὮΤ' Χριστος Ιήησουυς | ὟΝ υμῶ, ει... εστε; 
18 Ἢ [Ἀριστου] 

4 γαρ 19: - ει δυμιν: -- εστν 7 ευχομαι 18 ἔπ 

Ἔ αμην 
Φιιηβογ1ρίίο: ἐγραφὴ απο Φιλιππων (-ἰ- της Μακεδονιας) 

Ἑ δια Τιτου (- Βαρναβα) και Ίουκα 
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ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑᾺΑΣ 

Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνϑρώπων οὐδὲ 

ον 

σι κρότα, ἀνθεῖ 3 δι᾿ ἀνδρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ϑεοῦ 
᾿ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ οἱ 
3 σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐχκλησίαις τῆς 
 Τ1ἀλατίας" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ. ϑεοῦ πα- 

τρὸς χαὶ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δόντος 
ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται 
ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος σογνηροῦ κατὰ 
τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμιήν. 
; Θαυμάξω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίϑεσϑε ἀπὸ 

᾿ τοῦ χαλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι. Χριστοῦ εἰς ἕτερον 
᾿ς εὐαγγέλιον, | ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο" εἰ μή τινές εἰσιν 

οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ ὑέλοντες μεταστρέψαι 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ χαὶ ἐὰν ἡμεῖς 

ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται [ὑμῖν] παρ᾿ 

᾿ εἰρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν. λέγω, εἴ τις ὑμᾶς 
᾿ εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάϑεμα ἔστω. 

Ἄρτι γὰρ ἀνϑρώπους πείϑω ἢ τὸν ϑεόν; ἢ 
ζητῶ ἀνϑρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνϑοώςστοις ἤρε- 
σχον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. γνωρίζω γὰρ 

"ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισδὲν ὑπ᾽ 

ο΄ δῊΗῊ  πατρ. ἡμῶν κ. κυρ. 1. Χρ. Ἡ πατρ. κ. κυρ. [ημων] 
ΒΥ χο. 4 περι : δελ υπερ ΘΝ καν | Ἐν ευαγγέλι- 
.ζηται [ [υμι] : ΝΥ (5ο Ῥορί ουραν.)-- Ὅ ϱ ΟΝ ποοειρη- 

χαμιεν καὶ 11 7αο : Τ' δὲ 

6 - ουτως 2 προειρηκα 10 ει : -- αρ 
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11.19, 

9 -- 

ὃ. ἘΠῚ: 

4. 900.196, 
19,14. 15 ὅμ19, 

ὄ “- 

ΕΣ δ ταν τ πὴ κα ν 

8. 1Κ 169, 

ὃ εὐηγγελισάμεῦα ὑμῖν, ἀνάδεμα ἔστω. ὡς προ- 9 

101 1 9,4. 

1 



ἃ ΜΑΝΑ και ὦ ΘΟ ἦν 

ον ος Προς Γαλάτας ἐκ 

19 ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνϑροωπον" οὐδὲ γὰρ. 

ἐγὼ παρὰ ἀνϑρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδι- - 

ὁάχϑην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
λοι 86,4-.50,18 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ὃν τῷ 

Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καϑ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐχ- 

Λοί 50, 14 χλησίαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐπόρϑουν αὐτήν, καὶ προ- 

έκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσιῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλι- 

χιώτας ἐν τῷ. γένει µου, περισσοτέρως ζηλωτὴς 

παι δε δι 15 ὑπάρχων τῶν πατρικῶν µου παραδόσεων. Ὅτε, 
19 49,1. 

δὲ εὐδόκησεν [ὃ ϑεὸς] ὁ ἀφορίσας µε ἐκ κοιλίας 

μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 

οπ. Μί 19Η1. 16} ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα δὐαγ- 

γελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔὕνεσιν, εὐϑέως οὐ προσ- 

17 ανεϑέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλϑον εἰς 

Ἱεροσόλυμα πρὸζ' τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ 

ἀπῆλϑον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς 

Ααὶ 6.18 Δαμασκόν. Ἤπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλϑον εἰς 
Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς 

με 19/00. 19 αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε" ἕτερον δὲ τῶν ἀποστό- 

λων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ 

90 χυρίου. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ 

Δοί 9,80, 91 ὅτι οὐ ψεύδομαι. ἔπειτα ἦλϑον εἰς τὰ κλίματα 

ο0 τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. ἤμην δὲ ἀγνοού- 

μενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας. 

ο ταῖς ἐν Χριστῷ. μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὃ 

ο διώχων ἡμᾶς ποτε νῦν δὐαγγελίζεται τὴν πίστιν 

94 ἦν ποτε ἐπόρδει, καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν ϑεόν. 
Λοι 15. 2 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς 

Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συνπαραλαβὼν καὶ 

6.9. ο Τίτον"! ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν" καὶ ἀνεδέμην 

αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, 

19 Ἡ αυτό, | ουτε: Ὦ ουδε 16 ΤΝ -- [ο δεος] 
17 ανηλὺ.: ὟΝ απηλδον 18 ΒΥΝ ετη τοια 91 Ἡ και 
[τῆς] Κ. 

17.15 απηλδον 15 Πετρον 
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Τα Δ 3 κ, ας η Ὅ. ών 

ος πάντ | 2-14. 

κατ᾽ "ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως. εἰς κενὸν τρέχω 
ἢ ἔδραμον. ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἥλλην 8 Δοι 16,8. 
ὦν, ἠναγκάσϑη περιτμηθῆναι" διὰ δὲ τοὺς παρεισ- 4 οι 16.4.4. 
-ἄχτους ψευδαδέλφους, οἵτινες σπαρεισῆλϑον χα- 
 τασχοπῆσαι τὴν ἐλευϑερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν 
᾿ Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν: οἷς ὅ 84. 
οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλή- 

; οϑεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. ἀπὸ δὲ 8 
ων δοκούντων εἶναί τι, --- ὁποῖοί ποτε ἦσαν 
᾿ οὐδέν μοι διαφέρει; πρόσωπον [Ὁ] ϑεὸς ἀνθρώπου 
οὐ λαμβάνει --- ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσ- 

τς :ανέδεντο, ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευ- 7 λει 9,15: 
τ μαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καϑὼς Πέτρος Μακ 
“τῆς στδριτομῆς; ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀπο- 8 
στολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ 
οἔϑγνη, καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσάν (οι, 9 0 1,45. 
» Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες 
στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ 
Ἐ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔδνη, αὐτοὶ δὲ εἰς 
᾿ τὴν περιτομήν: μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημο- 10 λα 11801 
δι γεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. ΑΜ, 
Ὅτε δὲ ἦλδεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσ- 11 
σῶον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. ποὸ 19 Δοι 11,8. 
᾿ς χοῦ γὰρ ἐλϑεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν 
᾿ ἐϑνῶν συνήσμιεν" ὅτε δὲ ἤλϑον, ὑπέστελλεν καὶ 
ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 

"καὶ συνυσπεκρίδησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοισοὶ Ἰουδαῖοι, 18 
ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχϑη αὐτῶν τῇ ὃπο- 
κρίσει. ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀοϑοποδοῦσιν 14 
πρὸς τὴν ἀλήϑειων τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ 
Κηφᾷ ἔμπροσϑεν πάντων" εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρ- 

.4 Ἡ χαταδουλωσοῦσιν, --- :6 ὮΪ -- οἱς ουδε 6 [ο] : 
) 19 ὨΓ ηλδεν | περιοµης: ΤΝ, 1δ και 

[Η]-- 

4 -- δὲ ὅ - οις | διαµενη 9 -- και Κήφας οϊ 
᾿ ᾿Μτρὸς κ. 1ακ. 11 Πετρος 14 Πετρω 
κ 481 51 

) 



Ἀοξ 16.10.11. 
Ἐ 8,50.58: 4,5: 

11,6. ἢ 9,8. 
ῬΒ 148,5, 

τι Τ,6. 

14. Ὁ 11,38. 

6 18,6. 

ο πο Προς Γαλατας 

χων ἐϑνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ 
16 ἔϑνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν; Ἡμεῖς φύσει Ἰου- 
16 δαῖον καὶ οὐκ ἐξ ἑὺνῶν ἁμαρτωλοί, εἰδότες δὲ 

ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνϑρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν 
μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς 
Χοιστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν 
ἐκ πίστεως Χοιστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι 

17 ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωϑήσεται πᾶσα σάρξ. εἰ 
δὲ ζητοῦντες δικαιωϑῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέδημεν 
καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διά- ᾿ 

18 χονος; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα 
πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέϑανον ἵνα ϑεῷ ζήσω. 
90 Χριστῷ συνεσταύρωμαι; | ξῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ 

ὃν ἐμοὶ Χριστός" ὃ δὲ νῦν ζῶ ὃν σαρκί, ἐν πίστει 
ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός µε 

91 καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. Οὐχ ἀθετῶ ' 
τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ: εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιο- 
σύνη, ἄρα Χοιστὸς δωρεὰν ἀπέϑανεν. 

9 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς 
κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυ- 

ο ρωμένος; τοῦτο μόνον ϑέλω μαϑεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ 
ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πί- 

8 στεως; ! οὕτως ἀνόητοί ἔστε; δναρξάμενοι πνεύματι 

4 νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσϑε; τοσαῦτα ἐπάϑετε εἰκῇ; 
δ εἴ γε καὶ εἰκῇ. ὃ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα 

καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ 
6 ἐξ ἀκοῆς πίστεως; καϑὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ 

ϑιεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί 

14 ουκ : ἢ (11898958) Τ' ουχ ὟΝ ουχι 16 ἩὮ, πιστ. Ἰησου 
Χριστου | ὩΨΝΝ εις Ίησουν Χριστον 17 Υ ἄρα 30 ΕΝ 
τη του ϑεου καὶ Χριστου του αγαπ. 3,1 εβασκανεν : Ἡ' -|- 
τη αληϑεια µη πειδεσδαι 6 ΟΥ̓ 5οοί ἶπο, Καϑως) 

14 πως : τι 16 -- δε | οτι 29: διοτι 290 αγαπ. : 
αγορασαντος 3,1 προεγο. 1 - εν ὑμιν 
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Προς Γαλατας 38-19, 

᾿ εἰσιν Ἀβραάμ. προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ὂκθ αι 15,8; 18,18. 
πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔδνη ὃ ϑεός, προευηγγελίσατο 
τ τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηδήσονται ἐν σοὶ πάντα 
τὰ ἔϑνη. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν 9 κὶ 46. 
τὰ τῷ πιστῷ Ἀβραάμ. Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου 10 τοι 91,56. 

εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσίν" γέγραπται γὰρ ὅτι ἐπι- 
᾿χατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμ- 
μένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. | 
ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ ϑεῷ 11 πρ 5,4. καὶ 1,17. 
δῆλον, ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. ὃ δὲ 19 τιν 18,8. 

ζήσεται ὃν αὐτοῖς. Χοιστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 18 κ 8,3. 
τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατ- ἢ 
' άρα, ὅτι γέγραπται" ἐπικατάρατος πᾶς ὁ χρεμά- 
ΠΟ μδροβ ἐπὶ ξύλου, ἵνα εἰς τὰ ἔϑνη ἡ εὐλογία τοῦ 14 
᾿ς Ἁβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγ- 
“γελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως, 
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνϑρωπον λέγω" ὅμως ἀνὑρώπου 15 

 χεκυρωμένην διαϑήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδια- 
τάσσεται. τῷ δὲ Ἀρραὰμ ἐρρέϑησαν αἵ ἐπαγγε- 16 ἀπ 15,1 18.151 

Λίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει: καὶ τος {1} 5938) 
σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, .ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός" 
καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. τοῦτο 17 Ἐκ 15,0. 
δὲ λέγω" διαδήκην προχεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νό- 
μος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγε- 
λίαν. εἰ γὰρ ἔκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐχέτι ἐξ 18 
ἐπαγγελίας" τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κε- 
χάρισται ὃ ϑεός. Τί οὖν ὃ νόμος; τῶν παρα- 19 τ ,50. 
βάσεων χάριν προσετέϑη, ἄχοις οὗ ἔλϑῃ τὸ σπέμα δ᾽ τν 
ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ με- 

.- 
ἀν 
Ἡ 

1 Ὦ ἆλλα 14 ΦΟῪΝ Ίησου Χριστω 16 ΤῪΝ λεγω. 
19 ου : 6ΕΥΥ αν 

10 εν πασυ 19 αυτα : -ἰ ανὕρῶπο 16ὸος : ο 
7 Ῥεου : -Ξ εις Χθρισον 19 ετεδη 
η, 488 



8,20. 4,6, : Προς Γαλατας 

ἴ 
90 σίτου. ὃ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ ϑεὸς 

κι 82.4.9] εἷς ἐστίν. ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν. τοῦ 

ϑεοῦ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόϑη νόμος ὁ δυνά- 
μενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν ἡ δι- 

π 8.9.9; 99 καιοσύγη" ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα 

ἘΡΗ ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ 

Χριστοῦ δοϑῇ τοῖς πιστεύουσιν. κ 
4,8. 98 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλϑεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον 

ἐφρουρούμεϑα συνκλειόμενονι εἰς τὴν μέλλουσαν 

ο4 πίστιν ἀποκαλυφϑῆναι. ὥστε ὃ νόμος παιδαγω- ῥ 

γὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἔκ πίστεως 

πτομ. 96 δικαιωϑῶμεν" ἑἐλδούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι 

σ 119. πϑητι 96 ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ ϑεοῦ 

Ἐ 6,8. Κὶ 18,14. 97 ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: ὅσοι γὰρ 

εἰς Χοιστὸν ἐβαπτίσϑητε, Χριστὸν ἐνεδύσασϑε. 

ο 98 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος ο 

οὐδὲ ἐλεύδερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ δῆλυ" πάντες 

τ. ποπ. 99 γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. εἰ δὲ ὑμεῖς 

Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέομα ἐστέ, κατ 

4 ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χοό- 

γον ὃ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει. 

ο δούλου κύριος πάντων ὦν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους 

ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχοι τῆς προϑεσμίας τοῦ 

νὰ, 8. πατρός. οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ 

Ἡ 1μο. 4 τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεϑα δεδουλωμένοι" ὅτε 

ο δὲ ἦλϑεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν. 

ὃ δεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἔχ γυναικός, 

948.6. δ γενόμενον ὑπὸ νόμον, ! ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξα- 

Ἡ 46. 86 γοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοϑεσίαν. ἀπολάβωμεν. Ὅτι 

δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὃ δεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ "Ἢ 

υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον: Άββᾶ 

90.21 ἽΝ εστιν. ο. 31 του ϑεου : [Η]-ΌΝ | εκ νοµου εν 

5 εν νομὼ | ἢ ἣν [αγ] Τ ην αν 34 ὮΝΝ δικαιωϑωμεν. 

ΑΥΝ 5βθοῦ Ίπο. ελὺ. υ. 26) 986 Τ' απαντες 99 Τ κατα 

4,8 ημεὺα : Ἦ, ημεν 6 ὟΝ. --ο ϑεὸος | Ἡ Αββά τὸ ην 

28 συνκεκλεισµενοι 4,6 ημων : ὑμῶν 
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; 

πο λος, ὥς 47-98, 

᾿ δν οἷός, καὶ κληρονόμος διὰ ϑεοῦ. 
“Ὁ Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες ϑεὸν ἐδουλεύσατε 8 
"τοῖς φύσει μὴ οὖσιν ϑεοῖς" νῦν δὲ γνόντες ϑεόν, 9 
τι ΜΗ δὲ γνωσδέντες ὑπὸ ὑΝεοῦ, πῶς ἐπιστρέ- 
..φετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, 
οἷς πάλιν ἄνωϑεν δουλεῦσαι ϑέλετε; ἡμέρας πα- 101 105, 

' ρατηρεῖσδε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. “δ᾽ 5 
φοβοῦμαι ὑμᾶς μὴ πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 11 50 8. 
᾿ Γίνεσδε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, 12 5 κ “,-. 
. δέομαι ὑμῶν. οὐδέν µε ἠδικήσατε" Ι οἴδατε δὲ ὅτι 18 λοι 16,5. 
δι ἀσϑένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάµην ὑμῖν τὸ ο 
πρότερον, καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί 14 
µου οὐκ ἐξουδενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς 

ἄγγελον ϑεοῦ ἐδέξασδέ µε, ὡς Ἀριστὸν Ἰησοῦν. 
οἸ ποῦ οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν 1ῦ 
ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες 
ἐδώκατέ μοι. ὥστε ἐχϑρὸς ὑμῶν γέγονα ἀλη- 16 Απ π5η0. 
᾿Φεύων ὑμῖν; ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκ- 111... 
 χλεῖσαι ὑμᾶς ϑέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. κα- 18 
“λὸν δὲ ξηλοῦσϑαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ .µό- 
ον ἓν τῷ παρεῖναί µε πρὸς ὑμᾶς. τέκνα µου, 19:1 κ 4,6. 
' οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωϑῇ Χοιστὸς ἐν 
ὑμῖν" ἤϑελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ 90 
ἢ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
νο Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον ϑέλοντες εἶναι, τὸν 91 9. 5,58. 

΄ όμον οὐκ ἀκούετε; γέγρασται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ 99 απ 16,16. 
ἥ τὰ υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἓι τῆς παιδίσκης καὶ ἔνα 7 Ὰ 1. 
[όν τῆς ἐλευδέρας. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 98 πὶ οτ-.0, 

απ ἼΤ, 16. 

ΣΕΥ ον 

: 

7 διὰ θεου : ἢ [Φδεου] δια Χριστου { δια ϑεον 9 Ὦ 
ἤ δουλευειν 10 Π' ενιαυτους; 14 ΥΖ αλλ 18 ΗὟ υμας, 

; .19 δ τεχνια | υμιν : ΤΟΥ. 38 μὲν : [Η]-Γ 

σι. εἶ 8. -- φυσει 14 υμων : μου 1ὅ που τις | 
ουν : - ην 17 Άη --- ζηλουτε δε τα κρειττω χαρίσματα 

18 δὲ : - τὸ 31 αναγινὠωσκετε 
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4,54. δ,5, Πρὸς Γαάλατας. 

, κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὃ δὲ ἐκ τῆς ἐλευϑέοας 
ὅ,...Ε 815.24 διὰ τῆς ἐπαγγελίας. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. ὁ 

αὗται γάρ εἰσιν δύο διαϑῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους 
26 2ινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ. τὸ 

δὲ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Δοαβίᾳ: συνστοι- 
χεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ 

Ἡ 13,59, 26 τῶν τέκνων αὐτῆς. ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ, ἐλευ- 
15 41. 27 ϑέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν µήτηρ ἡμῶν" γέγραπται γάρ". - 

βδὐφράνϑητι, στεῖρα ἡ οὐ τίχτουσα, 

ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα" 
΄ ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἣ τῆς 

ὀχούσης τὸν ἄνδρα. 

98, 28 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα͵ 
απ 91,9, 99 ἐστέ. ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηϑεὶς 

ὅπ 81,10.19. 90 ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. ἀλλὰ 
τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν 
υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὃ υἱὸς τῆς 

8,59. 81 παιδίσχης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευϑέρας. διό, 
ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς. 
ἐλευδέρας. 

δη Ὁ Τῇ ἐλευδερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευδέρωσεν' στή- Ἶ 
ΑΙ χετε οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσδε. 

9 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέ-- 
ὃ μνησὺῦε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. μαρτύ- 
οομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνϑρώπῳ περιτεμνομένῳ 

4 ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. κατ- 
ηργήϑητε ἀπὸ Χοιστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαι- 

ὅ οὔσϑε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. .ἡμεῖς γὰρ πνεύματι 

98 δια της: δὲ δι 34 Τ' δουλιαν | Ἡ Ἅγαρ (ἰὲ 96) 96 δε 
Άγαρ : ὮΤ γαο Ὦ αρ [Αγαο] 38 υμεις εἰ εστε : δὲ ημεις αἱ ὁ 
εσμεν δ1.5,1 της ελευδερας.... στηκ. ουν και: δ" της 
ἐλευδερας, ᾗ ελ.... ηλευδερώσεν. στηκ. ουν καὶ τί τ. ελευ- 
ἃερας. Τη ελ. [ουν] ἣ Χριστος ημας (ημας Χο.) ηλευδερώσεν 
στηκετε και (Τῇ Γογίγργο Επ) 8,1 Τ δουλιας | Ἡ ενεχεσδε. --- . 

96 παντων ἡμῶν 80 ἔπ --- µου 5,3 -- παλιν 
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᾿ 

νο αν ον» 
στο υδοι 

λος 

“τ οὐ κ 

ο ο ο οὐκ νυ ει ᾿ 
ἐμ ΡΥ μὴ ἘΝῚ - 

ἐὰ ΡΝ ο ν΄ ως. κ οφ ΝΡ ο ΘΒ Ἦν ;.». ών κοκ -- μὰ ε ἜΝ 

Προς Γαλατας ὕ,6--Θ1, 

ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεϑα. ὃν 6. 5,16. 1 Κὶ 1,19." 
“γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε 
ἀχροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη. 
Ἐτρέχετε καλῶς" τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἀληϑείᾳ μὴ Τ 
πείδεσῦαι; ἡἣ πεισιονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος 8 16. 
"ὁμᾶς. μιχρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 9 1 κ. 
ἐγὼ πέποιδα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρο- 10 11. 5 Κὶ 1115. 
φήσετε: ὃ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, 
ὅστις ἐὰν ἧ. Ἠγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι 11 1 κ 1,38. 

᾿ς χηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ 
σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. Ὄφελον καὶ ἀποκόψον- 12 Ρ» 15,4. 
ται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμιᾶς. 

Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ ἐκλήϑητε, ἀδελφοί" 18 1 Ρ 519. 
μόνον μὴ τὴν ἐλευϑερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, 

᾿ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. ὁ γὰρ 14 τιν 1918. 

πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ" ἀγα- 
πήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. εἰ δὲ ἀλ- 1ῦ 
λήλους δάκνετε καὶ κατεσϑίετε, βλέπετε μὴ ὑπ᾽ 
ἀλλήλων ἀναλωϑῆτε. Λέγω δέ, πνεύματι περι- 16 56. 
πατεῖτε καὶ ἐπυϑυμίων σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 

ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιϑυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 178 τ,15.538, 

πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις 
ἀντίχειται, ἵνα μὴ ἃ ἐὰν ϑέλητε ταῦτα ποιῆτε. 

εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσϑε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 18 ΚΕ 8,14. 

φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν 191 κ 6,9.10. 

πορνεία, ἀκαϑαρσία, ἀσέλγεια, | εἰδωλολατρεία, 20 

φαρμακεία, ἔχϑραι, ἔρις, ζῆλος, ϑυμοί, ἐριδεῖαι, 

᾿ διχοστασίαι, αἱρέσεις, | φϑόνοι, μέϑαι, κῶμοι, καὶ 21 Ε 5,5. 
4“ ὦ , τὰ , τ ᾿ . ΑΡ 22416. 

τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καδὼς προεῖ- 

στον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν δεοῦ 

6 Ἡ [Πησου] 8 Ὦ᾿ -- ουκ 9 ζυμοι: Ἡὶ δολοι 390 Ἡ 

ο ειδωΛλολατρια | Ἢ φαρµακια | ἢ ερεις, ζηλοι | Ἡ εριδιαι 

ο 91 φὺονοι : [ἘΠ] ΥΥ- Φονοι | καθως : Ὦ-Γ και 

10 -ἰ εν κυριω Ί4 νομος: - εν ὑμῖν | πληθουται 

π΄ Ἱσγαρ δὲ 19 πορνεια : ὉΥ µοιχεια 
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ὅ,22---6,12.. Τοὺς Ταλανοο ον ΘῈ 

«39 οὐ κληρονομήσουσιν. ὃ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύμα- 
τός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροϑυμία, ᾿ 

ατα. χρηστότης, ἀγαδωσύνη, πίστις, ! πραὐτης, ἐγκρά- 
Β 6,6. Κοι 8,5, 84 τεια" χατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. οἱ ᾿; 

δὲ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν 
16. 8 8,4. 26 τοῖς παϑήμασιν καὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις. Εἰ ἑζῶμεν 

ῬᾺ 39.26 σνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. μὴ γινώμεϑα 
κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φϑο- - 

μι 18µ5. 0 γοῦγτες. Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφϑῇ ἄνδρω- - 
ο τες πος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματιωοὶ 

καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραύτητος, 
2 σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασὺῇς. Ἀλλήλων 
τὰ βάρη βαστάδετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν 

8 νόμον τοῦ Χριστοῦ. εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν 
58 18,6. 4 ὦν, φρεναπατᾷ Ἑαυτόν. τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκι- 

μαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ 
Ἐπ 14.1.5, 6 καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον" ἕχαστος 
10,4. 6 γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. Κοινωγείτω δὲ 

ὁ κατηχούμεγος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶ- 
7 συν ἀγαϑοῖς. Μὴ πλανᾶσϑε, ϑεὸς οὐ μυχτηρί- 

ι ζεται. ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνϑρωπος, τοῦτο καὶ 
ὯΝ ΤᾺ 8 ϑερίσει" ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ 

τῆς σαρκὸς δερίσει φὑοράν, ὃ δὲ σπείρων εἰς τὸ 
πνεῦμα ἕκ τοῦ πνεύματος ϑερίσει ζωὴν αἰώνιον. . 

Τὰ 519. 9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐνκακῶμεν" καιρῷ 
25 11.10 γὰρ ἰδίῳ ϑερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. Ἄρα οὖν ὡς 

“καιρὸν ἔχωμεν, ἐργαζώμεϑα τὸ ἀγαϑὸν πρὸς πάν- 
τας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 

5: οι το 

Ἂ 

11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ 
δα. 19 ἐμῇ χειρί. Ὅσοι δέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, 

36 αλληλοις : ἢ αλληλους 96.6,1 ὙΝΥ φϑονουντες, 
αδελφοι. 3 ΤΎῪΝ αναπληρωσετε 4 Ἡ [εκαστος] | 
ἑτερον : Η,ΕΒ. 9 Ὦγν εγκακ- 10 ἘΥ εχοµεν 11 ἢ Ίλικοις 

38 πραοτης | εγκρατ. : -- αγνεια 6,1 ανδο. : τις εξ 
οιίων 
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κ ΦΎΓΕΙ ὐς ΤΣ ἷά ἘΠῚ ΟΝ ἢ ώς χμ αλα 

Προς Ίφεσιους 0,18-- 1,3, 

, ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσῦαι, μόνον ἵνα 

σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται. οὐδὲ γὰρ 18 

οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ. 

έλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσϑαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 

ιρκὶ καυχήσωνται. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσύδαι 141 Κ 1,81; 5,5. 

“μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

ριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ 

ήσμῳ. οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν οὔτε ἀκρο- 1 ὅ,6. 1 Κ 1,19. 

Ὅς 

ο , , 5 3 ν "ὁ Ρῃ 8.8. 

ύτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, ; 

αἱ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ ϑεοῦ. | 
ς Ποῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω" 172 κ 410. 

ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ὃν τῷ σώματί 

μου βαστάζω. 
Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 18 

μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί: ἀμήν. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

ματος Φεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] 

αὺ πιστοῖς ὃν Χοιστῷ Ἰησοῦ" χάρις ας καὶ 3 

το Κοιστοῦ. 
το Ηὐλογητὸς ὁ δεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 8. 3,.. 

: Ἰησοῦ Χοιστοῦ, ὃ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὖ- 

γίᾳ πνευματικῇ ὃν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, 

.12 Χριστου : [Η] γγ»Ξ-Ὲ νους | Ἡ -- µη | Τ'ὶ διώκονται (Π) 

ΠΥ περιτετμήμενου ἨΗΒ, τι ἔστιν ΤῊΝ τι ἐστὶν 

18 Ἡ 
τὴν Ππμηγ-. - [ἐν Εφ.] 

16 εν γαρ πρίστω Ίήσου ουτε απ. | εστιν : ισχυει 

ἧι ̓  ̓στοιχουσιν ΘιιηβοτΙρθίο: εγραφη απο Ῥωμηῆς | υπο 

Παυλου και αδελφων | δια Τιτου ( καὶ Λουκα) 

Ππηβονρί{ο : δα ΤιοάἸσθσηβεβ»] 1,1 αγιοις : -- πασυν 

"και πατὴρ , 
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θυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι 10 Ρε135,6; 128,6. 

παρλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ ϑελή- 1 πι. τκαρ. 



4,80. 

9 Κὶ 1,29; δ,ῦ. 

Κο] 1,4. 

1. ατ Προς Έφεσιους 

4 

5) 

6 

τ 

8 

9 

.10 

1 

12 

19 

14 

16 

16 

17 

καϑὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ὃν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς 

κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώ- 
πιον αὐτοῦ ὃν ἀγάπῃ, προοορίσας ἡμᾶς εἰς υἱο- 

ὑεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χοιστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν ἡ 

εὐδοκίαν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, εἰς ἔπαινον δόξης 
τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ὃν τῷ 

3 ο 

ἠγαπημένῳ, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ. 
τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµά- ᾿ 
των, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ," ἧς 
ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρο- ὦ 

νήσει ἱ γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ ϑελήμα- ἢ 

τος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίων αὐτοῦ, ἣν προδϑϑετο 
ἐν αὐτῷ | εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν και-. 
ρῶν, ἀνακεφαλαιώσασϑαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, 
τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς" ἐν 
αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώϑημεν προορισϑέντες κατὰ 
πρόϑεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βου- 
λὴν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, εἰς τὸ εἴναι ἡμᾶς εἰς 
ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ 
Χριστῷ' ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον | 
τῆς ἀληϑείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, 
ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσϑητε τῷ πνεύ- 
ματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, ὅ ἐστιν ἀρραβὼν 
τῆς κληρονομίας ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περι- 

ποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 
Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καϑ' ὑμᾶς πίστυν ἡ 

ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ [τὴν ἀγάπην] τὴν εἰς πάν- 
τας τοὺς ἁγίους, οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ 

ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, 
Ι ἵνα ὃ ϑεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ 

4 εν αγαπη,: ΤῊΝ ,εν αγαπη δ ΥΝ εις αυτὸν κ. 8 ΒΝ ] 
φρονήσει, 9. αυτου κ. 14ο: ΠΤΥ ος | ὟὟἥἡ ημων, 
16 [την αγαπην] : Ὁ) ΤΥΝΝΥ--Η 

4 εν εαυτω θηςτηυεν η | ἔπ -- υιῶ αυτου 
7 εσχοµεν | χρηστοτητος 8 ημας, 9 γνωοισαι | -- αυτου 90 
10 επι 19 : εν 11 εκληδημεν | προὺδεσιν : -ἰἡ του ϑεου 
18 Όμεις : μεις 16 µνειαν : -- υμων 
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ον ΣΝ Ὁ ΠΥ Ἢ ΠΡ ον κα ο ο δι δι εν. Ὑ1:) ! 

Ί]ρος ἤφεσιους 1118---9/ὅ. 

ἔς ̓πατὴο τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ 
ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, πεφωτισµένους 18 οι 88,8.4. 

"τοὺς ὀφϑαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέ- | 
ναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, 
τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ 
ἐν τοῖς ἁγίοις, καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον ιιέγεῦος 195 κ 19µ. 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας 
κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κοάτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 

ἘΝ ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ “Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νε- 90 ρα 110,1. 

᾿ χρῶν, καὶ καϑίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπου- 
ο΄ ραγίοις ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ 21 Κοι 5,10, 

δυνάμεως καὶ χυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ 

καὶ ὃν τῷ μέλλοντι" καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ 22 Ρ88,1. Μι38,48. 

᾿ς τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ο. 

ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα 38 19,6. 

: αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πλη- ἜΝ πεν ὦ 
νι οουµένου. καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώ- Ὧ κοι 5,8. 
: τ΄ μάᾶσιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, ἐν αἷς ποτε πε- 9 1ο, τε 8,8, 

᾿ριεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, οὶ 18. 
κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ 
ὦ φυγεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ὃν τοῖς υἱοῖς τῆς 

᾿ς ἀπειϑείας" ὃν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν Ὁ κοὶ 8,6. 

ποτε ἐν ταῖς ἐπυϑυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦν- 

χες τὰ ϑελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, 
καὶ ἤμεϑα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί" --- 
ὃ δὲ ϑεὸς πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν 4 
ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς δ᾽ 1, 10,54.85.. 

.-- τοῖς παραπτώµασιν συνεζώοποίησεν τῷ 

17 ἢ δώῃ υἱ δῷ 18 ὑμῶν : [Ἡ]-ὉΞῬὖ 90 ΠΒ, ἘΠ) δεν 
κ - . Χριστω, ... νεχρων και | καϑισ. : Τ-|- αυτον ρ 

ον ̓ απειδιας ὁ ΤΥΝ λοιποι" ὅ τω : ΠΛ ϱ) εν 

ο 18 τις 99: Ῥτ και 19υμας 90 εκαδισεν | ουρανοις 
91 αµαοτ. : επιδυμιαις 9 [αιωνα : πανονα] ὃ μεις : 

Όµεις οἱ - 4 -- αυτου ὅ παρασπτ. : -ἰ- και ταις επιδυ: 
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Ἐ 8,10. ῬᾺ 8,20, 

ΠῚ ὅ7,19:; 59,7. 

18 9,6. αὶ 8,38. 

Κο] 5,14. 
5 Καὶ 611, 

18 ὅ7,19. 
Ζο] 9,10. 

8,12. 

8,6. Η 19/99.98, 

8 Ἰησοῦ. 

.10 

.11 

κε ο ο ο ση, 
ο ΡΥ αν 

ΠΡ ΜΔ ΤΑ ΠΥΡᾺ 

ρα ριος Προς ἤφεσιους 

6 Χριστῷ, --- χάριτί ἐστε σεσωσμένοι, ---Ικαὶ συνή- 
γειρεν καὶ συνεκάῦισεν ὃν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν 

7 Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς 
ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάρι- ̓ 
τος αὐτοῦ ὃν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ 

τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πί- 
στεως"' καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, ϑεοῦ τὸ δῶρον" 
οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνά μὴ τις καυχήσηται. αὐτοῦ γάρ 
ἐσμεν ποίημα, κτισδέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ 
ἔργοις ἀγωϑοῖς, οἷς προητοίµασεν ὁ ϑεὸς ἵνα ἐν 
αὐτοῖς περιπατήσωμεν. | ἧς 

Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν 
σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς Λεγομέ- 
νης περιτομῆς ὃν σαρκὶ χειροποιήτου, ὅτι ἦτε τῷ 
καιρῷ ἐκείνῳφ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι, 
τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαϑη- 
κῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄϑεοι 

18 ὃν τῷ κόσμῳ. νυνὶ δὲ ὃν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς 
οἵ ποτε ὄντες μαχρὰν ἐγενήϑητε ἐγγὺς ὃν τῷ αἷ- 

14 ματι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 
ἡμῶν, ὃ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ὃν καὶ τὸ μεσό- 
τοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχϑραν ἐν τῇ 

16 σαρκὶ αὐτοῦ ! τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασυν 
καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ὃν αὐτῷ εἰς ἕνα 

16 καυνὸν ἄνϑρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλ- 
λάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ ϑεῷ διὰ 
τοῦ σταυροῦ, ἀποχτείνας τὴν ἔχῦραν ὃν αὐτῷ" 

17 καὶ ἐλδὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μαχρὰν ὁ 
18 καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς" ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν 

προσαγωγὴν οἱ ἀμφότερον ὃν ἑνὶ πνεύματι πρὸς 
19 τὸν πατέρα. ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάρ- 

11 Ἡ χειροποιήτου, -- 19 ἊΝ Χριστου απηλλ. 14 ΤῪΝ 
εχϑραν, | Ἡ αυτου, 158 Ἡ εν αὗτω 16 Ἡ σταυρου αποκτ. 

ὅ χαραι : Ὁ’ οὗ 8 δια : -ἰ της 16.16 εν εαυτω 
17 - ειρηνην 29 19 --- εστε ν 
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, νο. ο. λος 
»; 

εἴοι τοῦ δα ο δρα ἐπὶ τῷ . ον, 90 Με 1018. 
98.1 

"τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωπιαίου λος 
αὐτοῦ. Χριστοῦ Ἰησοῦ, ὃν ᾧ πᾶσα νο συναρ- 91 

καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσὺῦε εἰς ἐγαξ προ δέϑι 
οὔ ϑεοῦ ὃν πνεύματι. 

᾿ δοϑείσης μοι εἰς ὑμᾶς, ὅτι κατὰ αὐρ αλλ εν. 5 109.10. 

Ξ ᾿ ἐγνωρίσϑη μοι τὸ μυστήριο», καὺδὼς προέγραψα 
ἐν ὀλίγῳ, πρὸς ὃ δύνασδε ἀναγινώσκοντες γοῆσαι 4 

τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 

“ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσϑη τοῖς υἱοῖς τῶν ὕ κοὶ 1,30. 
3  ἀνϑρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφὺη τοῖς ἁγίοις ἀπο- 

“τὰ ἔθνη συνκληρονόμα καὶ σύνσωμα καὶ συνμέτ- 

“χα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χοιστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 

ἥν. εὐαγγελίου, οὗ ἐγενήϑην διάκονος κατὰ τὴν δω- 7 

γι: ρεὰν τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τῆς δοϑείσης μοι κατὰ 

το. ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. ἐμοὶ τῷ ἐλα- 8 

᾿ χιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόϑη ἡἣ χάρις αὕτη, 

τοῖς ἔὔνεσιν εὐαγγελίσασδαι τὸ ἀνεξιχνίαστον 
πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ, καὶ φωτίσαι τίς ἣ οἴκονο- 9. Κὶ 10,56. 

᾿ μία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεχρυμμένου ἀπὸ τῶν 

᾿ αἰώνων ἐν τῷ ϑεῷ τῷ τὰ πάντα χτίσαντι, ἵνα 101 Ρ 1419. 

᾿ γνωρισϑῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν παν 

τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἣ πολυποί- 

ς λκίλος σοφία τοῦ ϑεοῦ, κατὰ πρόϑεσιν τῶν αἰώ- 11 1η. 

19 Τὸ αλλά ἔστε 81 Τ- ]Ιησου ὃ Ἡ [οτι 7.8 Ἡ 
- ἐεµοί... αυτη -- 9 φωτισαι 1 π[Α] νγ-Ἐ 

10.11 Ὑ ϑεου κατα 

Ὅ. 30 ακρογων. λιδου 21 πασα: - ἡ 38 ϑεου : Χριστου 
ὃ εγνωρισε 6 επαγγ. : τ αυτου 7 την δοῦεισαν 

ις: ϱιτ εν 9 ατισαντι : Ἔ δια Ίησου Χριστου 

ἘΨ : 499 

Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὃ δέσμιος τοῦ Χοι- ϐ τι Όταα. 

ο στόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι, εἶναι 6. 5,.8.18.10. 

᾿ 

| 



΄ 

: 9.18: 2184. Προς Ἠφεσίους | ἪΝ 

γῶν ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγω- τ 

7 14,6. Ἡ 4.16. 
ο πο 19 
Κοι 1,54, 15 γὴν ἐν πεποιὺήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. διὸ 

αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ὃν ταῖς ὑλίψεσίν µου ὑπὲρ 
14 ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. Τούτου χάριν 
16 κάμπτω τὰ γόνατά µου πρὸς τὸν πατέρα, ἐξ οὗ 

πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάξεται, 
1,7. 610. 16 ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ 

δυνάμει κραταιωὺῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ 
μι 1 14025. 17 ὴ Κο ἀπ 17 εἰς τὸν ἔσω ἄνϑρωπον, κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν 

διὰ τῆς πίστεως ὃν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ 
᾿ 18 δροιζωμένοι καὶ τεδεμελιωμένοι, ! ἵνα ἐξισχύσητε 

/ χαταλαβέσὺαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλά- 
19 τος καὶ μῆκος καὶ, ὕψος καὶ βάϑος, γνῶναί τε 

τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χρι- 
στοῦ, ἵνα πληρωϑῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ 
ὑὁεοῦ. 

20 Ἰῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκ- 
περισσοῦ ὧν αἰτούμεϑα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύ- 

91 ναµιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡἣ δόξα ὃν 
τῇ. ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς ὁ 
γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων" ἁμήν. 

ΚοΙ 1,0. 4 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ. 
Κο 8,195, 9 ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήϑητε, μετὰ 

πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραύτητος, μετὰ μα- 

8 χροϑυμίας, ἀνεχόμενοι, ἀλλήλων ὃν ἀγάπῃ, | σπου- 
δάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν 

Ἡ 15,5. 4 τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης" ὃν σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα, 

1 κα 6, 5 - π’ ᾿ , , οι , πἲ 

Ἧι (ὯΝ ὲ ὑμῶν" εἷς χύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα" εἷς 
9,6, 

18 ἊΝ εγκακ. 17 Ἡ υμῶν εν αγαπη" 18. 1. κι 
βαϑος κι υψος 19 Ἡ ινα πληοωὺδη παν 4.9 ΎΝ µακοο- 
Φυμιας ανεχ. 4 και 29 : [Η] 

18 εκκακειν 14 πατερα : -Ἡ του κυριου ἡμῶν. ἴησου 
Χριστου 15 ουρανω 90 -«ὔ΄ὐπερ. 
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λος Εφεσιους ο, 

ϑεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὃ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ 

πάντων καὶ ὃν πᾶσιν. νὶ Ονὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόϑη 7 πας 

: [ἢ] χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. ο 

: διὸ λέγει" 8 ῬῈ 68,19. 
Ὰ Ε ς - ἅ ἐν ὶ 3 Κο] 2/16. 

ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμιαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, 
“ἢ 

: 

με 

ἧς 

2. 

ο [καὶ] ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνϑρώποιξ. 

τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς 9 ο 8,18. 
αι 

[- 
Ἢ 
᾿ς 

Ἔν 

“τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὃ καταβὰς αὐτός 10 

ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρα- 

γῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκεν 11 τ Κὶ 15,58. 

τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ ών 

εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας χαὶ διδασκάλους, 

πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον δια- 12 1} 5.0. 

᾿κονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ο νι 

᾿ μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν δνότητα 18 

τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ 

Ἡ ιο εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα μηκέτι ὤμεν νή- 14 1 κΚὶ 14,50, 

πίοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμεγου παντὶ ΟΣ 

. ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβίᾳ τῶν ἀνϑοώ- 

τ στῶν, ὃν παγουργίᾳ πρὸς τὴν μεϑοδίαν τῆς πλάνης, 

Ἷ ἀληϑεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς «αὐτὸν 15 χι μα, 

"τὰ πάντα, ὃς ἐστιν ἡ χεφαλή, Χριστός, Ι ἐξ οὗ 16 κοι 3,19. 

ῳ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συνβιβαζό- 

μενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν 

τοῦ σώματος ποιεῖταν εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ὃν 

᾿ ἀγάπῃ. 
Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαν ὃν κυρίῳ, 17 1,51. 

ς 
ιτ 

κό ο ώρα, 

μα. [η] : 9 ΤῊ -- [και] 9 κατεβη : ἈΝ 

πρῶτον ἫΝ κ. διακονιας εις 14 ἘΠῊΝ κυβεια | ΒΥΝ 

µεδοδειαν 16 ἢ µελους | εαυτου : ΤΠ αὐτου 

6 -- και 19 | ὅῃ Ὁ ἡμίν οἱ υμιν 8 τοις : εν 9 -- 

μερη 12 αγιων, 18 -- του υἱοῦ 14 Βηπ - του διαβολου 

1ὅ αληϑειαν δε ποιουντες | -- | ο Ἀρισος 



λα αρ ως. ἊΣ οι ον ἐπε ἀκ 

Ψ 

4.18. 81, τος σσ 

μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καϑὼς καὶ τὰ ἔδνη περι- - 
δη 18 πατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, ἐσχοτω- ος 

μένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπῃηλλοτοιωμένοι τῆς 
ζωῆς τοῦ ϑεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ὃν αὐ- 

19 τοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, οἵτινες 
ἀπήλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς 

90 ἐργασίαν ἀκαδαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. ὑμεῖς 
91 δὲ οὐχ οὕτως ἐμάῦδετε τὸν Χριστόν, εἴ γε αὐτὸν 

ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχδητε, χαϑώς ἐστιν 
οο ἀλήδεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, ἀποϑέσϑαι ὑμᾶς κατὰ τὴν. - 

προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνϑρωπον τὸν 
φϑειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς ἀπάτης, 
ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύµατι τοῦ νοὸς ὑμῶν 'καὶ ᾿ 
ἐνδύσασδαι τὸν. καινὸν ἄνϑρωσπον τὸν κατὰ ϑεὸν 
κτισϑέντα ἓν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀλη- 

Ψδείας. 
Ζοι 8,16, 9ὔ Διὸ ἀποϑέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτ ἀλήϑειαν 

ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν' ἀλ- 
Ρ4,56.986 Λήλων μέλη. ὀργίζεσϑε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" ὃ ἥλιος 

ὅο τῖθιδον 9η μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν, μηδὲ δίδοτε 
ἀπὸ 441,98 τόπον τῷ διαβόλῳ. ὃ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, 

μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς [ἰδίαις] χερ- 
σὶν τὸ ἀγαϑόν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν 

ὅμ. 99 ἔχοντι. πᾶς λόγος σαπρὸς ἓκ τοῦ στόματος ὑμῶν 
πο ο μὴ ἐχπορευέσϑω, ἀλλὰ εἴ τις ἀγαϑὸς πρὸς οἴκο- 

δομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. 
1.18. 15 6810.80 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ ϑεοῦ, 

ἐν ᾧ ἐσφραγίσϑητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. ἢ 
κοι 8,8.81 πᾶσα πικρία καὶ ϑυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ χραυγὴ καὶ ἡ 

βλασφημία ἀοϑήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. 

Ἐ 8.18. ΚΟΙ [ο 

[ον ο 6 δ το 

Β 1909. 95 

ὅπ 196. 24 

18 ἊΝ ὁδιανοια, οντες απ.... ϑεου δια... ουσ. εν αυτοις - 
δια 19 ὨΓ απηΛπικοτες 91 ἘΝ εδιδαχϑητε κ. | δε 
καδὼς ἔστιν | Ὦ αληδεια, 388 τω: ΥΝ ῬΥ εν 838 [ιδιαις] : " 
ὨΤῪΝ -ΗΗ 89 ἊΝ αλλ | χρειας : 'ἜΣ πιστεως 

17 τα : -- λοιπὰ 19 και πλεονεξιας 3499 την επιδυµιαν 
94 ενδυσασδε | και αληδεια ο, 
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.4,32--ὅ,18. 

τ εθε: δὲ εἰς ο ολος χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, 82 Μὲ δ,14: 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καϑὼς καὶ ὁ ϑεὸς ἐν Χριστῷ κοι ἜΤ 

᾿γτοισᾶτο. ὑμῖν. Ἰίνεσδε οὖν μιμηταὶ τοῦ δεοῦ, Ὦ με σµβ. 

Ἡ 10,10. 
ο οδὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ παρέ- ῬῺ 49. 

χ 9 

δῶκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ ϑυσίαν. ἘΣ ο; 

᾿ἀκαϑαρσία σᾶσα ἢ πλεονεξία ος ὀνομαξέσδω 

ἐν ὑμῖν, καϑὼς πρέπει ἁγίοις, Ι καὶ αἰσχοότης καὶ 4 4,59. 

μωρολογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ 

μᾶλλον εὐχαριστία. τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες, ὅ 

ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάδαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ 

ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὣεοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς 6 ἃ 1,18. 

ἀπατάτω κενοῖς λόγοις" διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται 

ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπευϑείας. 

σκότος, νῦν δὲ φῶς ὃν κυρίῳ" ὡς τέχνα φωτὸς 

ἀγαπητά, Γ καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, 3 96. α 3,90.. 

«ἐν 
ἊΣ ὍΝ 

3ὴ Ἂ 

ἣν τὴ ἢ 
ἢ 

Ἂ 

τῷ ϑεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Πορνεία δὲ καὶ 8. 4,19. Κοὶ 8,0. 

μὴ οὖν γίνεσϑε συνμέτοχοι αὐτῶν ἦτε γάρ ποτε ϐ 91118, 13/9. 

ο΄ περιπατεῖτε, --- ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ὃν πάσῃ 9 τ,16,8, 5 12, 86. 

ἀγαϑωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληϑείᾳῳ, -- δοκι- 10 17’ Κὶ 155: 

μάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ" καὶ μὴ 11 16,8. 

συνχοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκό- 

ή τους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, ! τὰ γὰρ χρυφῇ γυνό- 19 πὶ 1,94. 

᾿ μενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν" τὰ δὲ 198 8,30.51. 

᾿ πάντα. ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται" 

πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. διὸ λέγει" 14 τὸ ἐν Ὁ} 

| ἔγειρε, ὁ χαϑεύδων, 

. καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, 

ταὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χοιστός. 

Βλέπετε οὖν ος πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς 15 Κον αι Ἂν 

᾿ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν και- 16 

τς 82 Ἡ [δε] | ὺὑμιν : ὮΝ ἼΩΝ 5,3 ημων : δὲ υμων 

ΤΙ αγιοίς. 4 καὶ 39 : Τη : ος 6 Ἡ απειδιας 

0 ΤῊΝ κύριω, 14 επιφ. σοι 0 χὸν Ἣν επύφαυσεις του χριστου 

ν᾿ 

89 δε:ουν Ὁ,9 ὑμας : ἡμας 4 και 19: η 9 φωτος: 

..10 κυριω : θεω 1ὅ ουν : -- αδελφοι 
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τι Ας πα Ιλ Αν κο ο εν, 
Γον ας. Υ Ἢ 

5,,1:-:-:.81. ᾿ Προς Έφεσιους 

10, ΕΒ 13,3. 17 ϱρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. διὰ τοῦτο μὴ 
γίνεσϑε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ ϑέλημα τοῦ. 

το Ῥτν 238,81 Τχχ. ; ἃ « ᾗ Ἂ 8 
Ι, 51/84. 18 κυριου. και μἩ μεὐύσκεσῦε ουν, ὃν ᾧ ἐστιν 

τ 19 ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσϑε ἐν πνεύματι, | λαλοῦντες 
ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ φδαῖς πνευµα- 
τικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 

90 τῷ κυρίῳ, εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων 

ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ 
ο ταἳ ϑεῷ καὶ πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ 

6, 
Κοι 318.90 Χοιστοῦ. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς. 

ΤῬ 8,1. 
1κπ5.28 τῷ χυρίῳ, ὅτι ἀνήρ ἐστιν χεφαλὴ τῆς γυναικὸς. 

ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς 
94 σωτὴρ τοῦ σώματος. ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὕπο- 

τάσσεται τῷ Χοιστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς 
Κοι 8.10. 95 ἀνδράσιν ἐν παντί. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυ- 

ἧ 

ο ψαῖκας, καϑὼς καὶ ὃ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκ- 
τὸ 8,5. 90 χλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα 

αὐτὴν ἁγιάσῃ καϑαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος 
' ΟΕ ὅμα. οτ ὧν δήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον 

119. | 

ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὃ ἆγα- 
οϱ πῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ οὐδεὶς 

γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐἓκ- 
τρέφει καὶ δάλπει αὐτήν, καϑὼς καὶ ὁ Χριστὸς 

9. ον 80 τὴν ἐκκλησίαν, ὅτι µέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ. 
απ 94. 81 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα 

καὶ [τὴν] μητέρα καὶ προσκολληδήσεται τῇ γυναικὶ 

Ί9θφαλμοις:Ώρτεν τῇ : Ώ ΡΥ [εν] 21 πατροι. Υποτασσ. ἜΣ 
Χριστοῦυ, 92 ανδρασιν : ΝΥ --- ὑποτασσεσδωσαν 38 ΝΥ 
ανὴρ κεφαλὴ εστιν 94 ἊΝ αλλ 98 [καὶ] : ΒΥ -ἰἰὶ 80 ἣπ 

τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ὁυτίδα ἤ - 
τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ἁγία καὶ ἄμωμος. 

98 οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς 

Ὦ --- , εκ τῆς σαρκος αυτου και εκ τῶν οστεων αὐτοῦ 
81 [τον] οἱ [την] : ΤΠ ΗΝ | π᾿ - και προσκ.... αυτου | 
τη γυναικι : 6 προς την γυναικα 

17 συνιεντες | κυριου: Όεου 19 εν πνευμ. : (υ1-1-}) εν χαριτι 
98 και αυτος (εστι) 34 -- ὡς 3ὔγυν. ἑαυτων 327 αυτος: αυτην 
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ο τ: νά ΤῊ αι ’ 9 ΄ ΄ Υ̓ ὰ 
αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. τὸ 
᾿ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς 

τ δ᾽ καὶ εἰς τὴν μμ κΑς ... ΓΝ ἘΜΡΙΒ 

Τὰ τέχνα, ὑπακούετε τοῖς γογξῦσιν 

ὑμῶν ἐν χυρίῳ' τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. τίμα 

τὸν πατέ έρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐν- 

τολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ 

ἔσῃ μαχροχρύνιος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ οἱ πατέρες, 

μὴ παροργίζετε τὰ τέχνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐχτρέφετε 

1 αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουϑεσίᾳ κυρίου. Οἱ δοῦ- 

τ λοι; ὁπαχούετε τοῖς κατὰ σάρκα χυρίοις μετὰ 

φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν 

ὡς τῷ Χριστῷ, μὴ κατ᾽ ὀφϑαλμοδουλίαν ὡς ἀνϑρω- 

πάρεσκοι, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ σοιοῦντες τὸ 

 ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ ἔκ ψυχῆς, μετ᾽ εὐνοίας δου- 

᾽ν λεύοντες ὡς τῷ κυρίῳ χαὶ οὐκ ἀνϑρώποις, εἰδό- 

πες: ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαδόν, τοῦτο 

'.ποµίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύ- 

᾿ ϑερος. Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς 

αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ 

αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὃ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ 

προσωπολημφψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ. 

| Τοῦ λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσῦθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν 

τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασϑε τὴν πα- 

γοπλίαν τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὸ δύνασϑαι ὑμᾶς στῆναι 

πρὸς τὰς μεϑοδίας τοῦ διαβόλου" ὅτι οὐκ ἔστιν 

ὠμά ἡ πάλη πρὸς. αἷμα καὶ σάρχα, ἀλλὰ πρὸς 

81 Π-- αυτου 82 εἰς 39 : [Ἡ]--ΟὟΥ Θ,1 εν κυριω : 

ο ΤΗ]-- 9 ὟΝ - εστιν 9.8 Ὦ σπθωτη, ὃν επαγγελια ια 

4 Ἔ παιδια ὅ Ἱ-- της ὁ ΒΥΝ οφύαλμοδουλειαν 6.7 Ἡ 

΄θεου, εκ ψυχῆς µετ ευνοιας δουλευοντες 10 Ὦ ὀυναμουσὺδε 

1 Ἠ  µεδοδειας 18 ημιν : Ὦ υμιν 

"67 -ὡς 10 λοιποῦ : Ἔ αδελφοι (μου) 

Τῇ ἣ 499 

ΝΣ πειθοῦς. ὕ,89--6,19, 

90. Αρ 19,7. 

99 

ϐ) Κοι 3,50. 

9 Ἐκ 9019, 

ἃ Τί 5116. 
4 Κο] 8,21. 

Ῥνν 2,2: 8,11) 
19,18. 

15 50,5. 
5. δί θ,17.30--2ὅ., 

Ῥᾳ 78,4. 

Κο] 8,22--Ὁ 
Τὸ 29.10. 
1Ρ 2.18. 

6 

ϱ Κο] 4,1. 
9 Ον 19,7. 
Αοὶ 10,84, 

1Κ 16.18, 
101 5 9.18. 
11 4,14. 9 Καὶ 104. 



19 

18 11,5; 9,17. 
1, 19) 86. 14 

15 ὅ9,7: 40,8.9. 15 

9. 16 
4 

1 ΤῈ 6,8. 
18 ὅ9.11; 11,4; 17 

492: 61.16. 
Ἠο08 θ),ὔ. 

Μἰ 20,41. 18 

χο] 4,8. 19 
5. ΤῊ 8)1. 
Ἆοι 4,99, 
95 Καὶ 6,20. 90 

Αοί 90,4. 91 
ο α15, 

Κο] 47.8. 99 

98 
ΠΡ 3.8), 0.4. 

6139-94. δν προς. Ἠφνσιους 

σον "ος Αρλ 9 ΣΌΣ ώς. ΠΣ δ δν. 
ν ΔῈΝ :ς λα κ 

πράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευμα- 
τικὰ τῆς πονηρίας ὃν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο 
ἀναλάρετε τὴν πανοπλίαν τοῦ ϑεοῦ, ἵνα δυνη- 
ὑῆτε ἀντιστῆναι ὄν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ 
ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περι- 
ξωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληϑείᾳ, καὶ ἐν- 
δυσάμενοι τὸν ϑώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑπο- 
δησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου 
τῆς εἰρήνης, ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν ϑυρεὸν τῆς 
πίστεως, ὃν ᾧ δυνήσεσϑε πάντα τὰ βέλη τοῦ πο- 
νηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι" καὶ τὴν περικεφα- 
λαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασδε, καὶ τὴν μάχαιραν ; 
τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα ϑεοῦ, ! διὰ πάσης ν 
προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόµενοι ἐν παντὶ 
καιρῷ ἐν πνεύνατι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες 
ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων - 
τῶν ἁγίων, | καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοϑῇ λόγος. 
ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρί- 
σαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, ὑπὲρ οὗ πρεσ- 
βεύω ὃν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωµαι ὡς 
δεῖ με λαλῆσαι. 

τα 4 Ε ον αν ο” 3 - Α 9 3 ” κα 

Ίνα δὲ καὶ ὑμεῖς εἰδῆτε τὰ κατ’ ἐμέ, τί. 
πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὃ ἀγαπη- 

Ανα 

τὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ, ὃν 
ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ 
περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 

Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως 
ἀπὸ δεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἡ 
χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφὑδαρσίᾳ. 

16 ΥΝ επι π. | Ἡ [τα] π. 18 Ν δεήσεως πρ 19 Ὦ 
µου εν |. Ἡ [τοῦ ευαχγ.] 390 Ἠ ινα αυτο 951 6 ειδητε 
και υμεις | Ἢ Τύχικος 

17 -- δεξασδε 

Φιαρβοπ{ρ{ίο: εγραφη απο Ῥωμης (ἠ- δια Τυχικου) 
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: ΝΣ ρος ὌΝ πα η, 

Ὁ. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ; 
αλλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ 1 

ᾶσιν τοῖς Οὐίοις, ὃν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν 

ὑμῖν. καὶ ο ἀπὸ ὑεοῦ πατρὸς ἘΝ καὶ 

υρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ὃ ο ας τῷ ϑεῷ μου ἐπὶ σπάσῃ τῇ μνείᾳ ὃ Β 1,8. 1 Κ 1. 

ης ο μα, ἄχοι τοῦ νῦν, ο ιρν.. αὐτὸ τοῦτο, ϐ 5,18. 1Κ1,6-8.. 

Ἧι ἐναρξάμενος ὃν ὑμῖν ἔργον ἀγαϑὸν ἐπιτε- ο νι 

σμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ο, καὶ ών 

τοῦ εὐαγγελίου συνκοινωνούς μου τῆς χάριτος 

πάντας ὑμᾶς ὄντας. μάρτυς γάρ µου ὃ ϑεός, 8 ηχο. 981,28, 

ὡς ἐπιποὺδῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ ο. 

Ἰησοῦ. καὶ τοῦτο προσεύχοµαι, ἵνα ἡἢ ἀγάπη 9 4 

μῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἔπι- νὰ 

"γνώσει καὶ πάσῃ αἰσψήσει, εἰς τὸ δοκιμάζειν 10 8 3,18; 15,5. Ὁ 

. μᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἘΦ Ἡ ᾿ Ἂ 

᾿ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, πεπληρωμένοι 11 Ε 5.9: την 

᾿καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Ἀριστοῦ, εἰς σ 1, 
όξαν καὶ ἔπαινον Φεοῦ. 

ΓΣ ινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί," ὅτι τὰ 1921 9.9. 

ιτ᾿ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου Υ 

λήλυϑεν, ὥστε τοὺς δεσμούς µου φανεροὺς ἐν 18 4,35. Ἡ 81. 1 

8.4 Ἡ υμῶν παντατε... ὑμῶν, μετὰ ὁ δε ΤΙησου Χριστου 

Ὗ περισσευση 

εω µου : κυριω ημων ὅ-- της 7.-- ὃν 89 ἢ ι 

τς μον -Γ εστιν 11 καρπῶν δίκ. των ή ΗΝ. 

τρ 60Ι ἡ 



1,14-:---.96, Προς Φιλιππήησιους - 

Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίφ καὶ τοῖς 
14 λοιποῖς πᾶσιν, καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν 

ὃν κυρίῳ πεπουϑότας τοῖς δεσμοῖς μου περισ- 
σοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ ὑεοῦ 

16 λαλεῖν. Τινὲς μὲν καὶ διὰ φϑόνον καὶ ἔριν, 
τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν χηρύσσου- 

16 συν" οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν - 
1.17 τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, οἱ δὲ ἐξ ἐρυϑείας τὸν Χροι- 

στὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἀγνῶς, οἰόμενοι ὑλίφιν - 
511.18. 18 ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς. μου. τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ 

τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληϑείᾳ, Χριστὸς καταγ- 
πλλ περί αν, καὶ ὃν τούτῳ χαίρω: ἀλλὰ καὶ χαρή- 

σι 186. 19 σομαι" οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς 
σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας 

1Ρ 416.20 τοῦ πγεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἀπο- 
καραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυν- 
ὑΨήσομαι, ἀλλ᾽ ὃν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ 
νῦν μεγαλυνϑήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, 

α 53,30. 21 εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ Νανάτου. Ἐμοὶ γὰρ τὸ 
κ 15.92 ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀπρθανεῖν κέρδος. εἰ δὲ τὸ 

ζῆν ἓν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί 
τ ϑ 99 αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, 

τὴν ἐπιδυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαν καὶ. σὺν 
24 Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον χρεῖσσον" τὸ 

δὲ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι ὑμᾶς. 
96 καὶ τοῦτο πεποιϑὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παρα-. 

μενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προχοπὴν καὶ 
26 χαρὰν τῆς πίστεως, ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισ- 

σεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρ- 

17 Ἡ εριδιας Ι τον : [Π]--πΝ 18 ὴΥ-- πλην | χαιρω: 
Ἡ,,Τ. | χαρήσομαι: Ἡ, ΠΝ. 19 γαρ : ὮΝΝ δε 99 4 εργου,--- | 
Ὦ αιρησοµαι; 394 Ὦ επιµειναι | τη: [Ώ] ΑΝ ϱν εν 3ὅ ΤῊΝ 
οιδα, οτι 

14 -- του ϑεου 16.17 : (17.16) οἱ μὲν εξ εριδειας... 
οι ὃξ εξ αγαπης ... | επιφερειν 185 -- οτι 98 δὲ : γαρ 
-- εἰς | πολλω γαρ : σοσω 96 συμπαραμενῶ 
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ΓΤ, οι Ἂν. Αν 

Προς Φιλιππήσιους 1ῤτ--9/10. 

ΜΥ. 
τι 

γί - κ 

"ουσίας πάλιν. πρὸς ὑμᾶς. Μόνον ἀξίως τοῦ 27 ΟῚ 1.10. 

εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσϑε, ἵνα εἴτε ε.α 

ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀπούω τὰ περὶ 

ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι," μιᾷ φυχῇ 

᾿συναὺλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, καὶ μὴ 28 ἐν 

πτυρόμενγοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις 

ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτη- 

ρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ ϑεοῦ: ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσϑη 29 

᾿ τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν 

ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, τὸν αὐτὸν 80 Δοι 16/35. 

᾿ ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε 

ἂν ἐμοί. 

ο Εῖ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παρα- 9 

μύϑιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ 

τὰς σπλάγχνα καὶ οἰχτιομοί, πληρώσατέ µου τὴν 9 

᾿ς χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην 

ἔχοντες, σύνψυχοι, τὸ ὃν φρονοῦντες, μηδὲν κατ᾽ 8 αὕ,56, Β1310. 

ο΄ ἐρυϑείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινο- 

ἣν φροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 

αι μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες, ἀλλὰ χαὶ τὰ 4 τκ 10,34.88. 

ἑτέρων ἕκαστοι. τοῦτο φρογεῖτξ ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ὅ 

αν, 
ον ᾿ 

11,5. 
ΟΠ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων 6 ὃ ΡΤ Σ᾽ τος 
λα ΕῚ ς κ᾿ , ᾿ 9 ρα 3 Δ 7 κό]; 

οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ, ἀλλὰ ἢ τεῖθ,δ.2Κ8,9. 
Ἡ 914.11. 

ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ὃν ὁμοιώ- 

τς ματι ἀνϑρώπων γενόμενος" καὶ σχήματι εὑρεϑεὶς 

ὡς ἄνθρωπος | ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑὕπή- 8 Ἡ 15,5; 58. 

χροὸς μέχρι ϑανάτου, ϑανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ 9. Λο 5,88. 

καὶ ὃ ϑεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ἜΣ δι 

τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 10 τε 46,98: 
' 

7 ὄρδ. ΑΡ ὅ,18. 

πο 98.99 Ἡ (ητις... πασχειν). 9,1 τις σπλ. : ΥΝ τινα σπλ. 

9 Ν συνφυχοι το] εν : Ἡ αυτο 8 Ἢ εριδιαν 4 εχαστοι 

ΠΟ ἸΟ Ώ εχαστος 4.6 Ὦ ετερῶν. εκαστοι τουτο 7 ΠῚ γενομδνος 

ο χαι... ανϑοωπος, 8 ἘΝ εαυτόν, 9 ΤῊΝ υπερυφωσεν και 

ο 37 ακουσώ 96 υμων : υμιν 99 υμιω : ημιν 9,ὃ μηδε 

κατα: ἢ 4 σκοπειτε (-τω) | -- καὶ ὅ τουτο : -|- γαο | 

φρονεισδω 7 ανδρωπου 9 -- το 10 
νά 
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αι δη, Ὁ Προς Φιλιππησιους 

Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 
καὶ καταχϑονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται 
ὅτι ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ εἰς δόξαν ϑεοῦ. 
στατρός. 

Ὥστε, ἀγαπητοί μου, χκαδὼς πάντοτε ὑπη- 
κούσατε, μὴ ὡς ὃν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ 
νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου, μετὰ 
φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργά- - 

.18 ζεσθε" ϑεὸς γάρ ἐστιν ὃ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ 
1Ρ 4. 14 ϑέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. πάντα 

ἄ 10. ΜΕ 5,14: 16 ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, ἵνα 
γένησι)ε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα ϑεοῦ ἄμωμα 
μέσον γενεᾶς σχολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς. - 
Φαίνεσῦε ὡς φοστῆρες ἐν χόσμῳ, λόγον ζωῆς 
ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν “Χριστοῦ, 
ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 

ο ο αν Ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ ϑυσίᾳ καὶ λει- 
τουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρῳ καὶ συνχαίρω 

8,1 4,4.18 πᾶσιν ὑμῖν: τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ 
συνχαίρετέ μοι. 

Ἠλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ "Ἰησοῦ Τιμόϑεον ταχέως 
πέµψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐφυχῶ γνοὺς τὰ περὶ 

1 Κ 1610. 90 ὑμῶν. οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως. ον 
31 410.19. 91 τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει" οἱ πάντες γὰρ τὰ δαυ- 

22 τῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. τὴν δὲ δο- 
κιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν 

98 ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. Τοῦτον μὲν 
οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ 

1,25, 94: ἐξαυτῆς" πέποιδα δὲ ἐν χυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς τα- 
416.96 χέως ἐλεύσομαι. ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἔπα- 

φρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συνστρα- 

11 ΗΥ εξομολογησηται 13 Ἡ [ως] 17 ΥΥ αλλ 
31 ὮἩ, Ίησου Χριστου 38 ὙΝ απιδω 

18 ο δεος 1ὅ ητ | αµωµμητα 19 εν Χρισω 34 Βπ 
- προς Όμας 
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ον. Προς Φιλιππησιους 2,26. 8,8, 

τιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν 
᾿ τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, ' ἐπειδὴ ἐπι- 96 

 ποϑῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι 
ἠκούσατε ἃ ὅτι ἠσϑένησεν. καὶ γὰρ ἠσϑένησεν παρα- 97 
᾿"σλήσιον ϑανάτῳ: ἀλλὰ ὁ ϑεὸς ἠλέησεν αὐτόν, 

πο οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην 

Ἂ ᾿ ἐπὶ λύπην σχῶ. σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, 98 
ὦ 

ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος 

μὴ 

ης 
δν οτε Θὰ 

χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, ! ὅτι 80 

διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι ἡανάτου ἤγγισεν, 

αρ αβολευσάµενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ 

μὸν ὑστέρημα τῆς πρός µε λειτουργίας. 
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. ὃ 5,8; 44. 

αὐτὰ γοάφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν 

ἀσφαλές. 

Φοὺς 

ο οσο άμα ος Σὸν κεν 

ὑπο 

ΠΥΤΣΣ Δ ἘΡΕΣ 
ο, ἢ ο πὸ 

ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν. ἡμεῖς γάρ ἐσμεν 8. Ε 5ο, 

ῆ περιτομή, οἱ πνεύματι ϑεοῦ λατρεύοντες καὶ 

χαυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ 

΄.σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιδέναι ἐν σαρκί, 

ἐγὼ μᾶλλον" περιτομῇ ὀχταήμερος, ἐκ γένους Ἴσ- ὅ ει 56,5. 

᾿ραήλ, φυλῆς Βενιαμείν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, 

᾿χατὰ γόμον Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλος διώκων τὴν 8 

ᾷ ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενό- 

ταῦτα ἤγημαι διὰ τὸν Χοιστὸν ζημίαν. ἀλλὰ μὲν 8 

οὖν γε καὶ ἡγοῦμαν πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ 

τς 96 παντας υμας : Ἡ-ι- [ιδειν], Ἡ υμας παντας, (Τ--)) | 

ΠΝ αδήµονων, 37 Ἡ ϑανάτου 80 Χριστου : δὲ Κυριου | 

ΤΥΥ ηγγισεν παραβ. τ. φυχη, 3,1 Ἡ ασφαλες. -- 7 [αλλα]: 

Ἡν--Ἡ ϐ Ἡ-- γδ᾽ 

ο 80 --ἰ Χριστου | παραβουλευσαµενος 8,1 το ασφαλες 
ὃ ϑεου : δεω 6 ζηλον | εκκλησιαν : - (του) ϑεου 
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ἣν προσδέχεσϑε οὖν αὐτὸν ἐν χυρίῳ μετὰ πάσης 39 1 κ 16,10. 

Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς 2 Αρ 532,16. 

πεπουδότες, καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίδησιν καὶ ἐν 4 5Κ 18.9». 

1, 1,69; 9/91. 

ομδνος ἄμεμπτος. [ΑΛλὰ] ἅτινα ἦν μοι κέρδη, 7 μι 184.46. 

μὰ» ον Σ 



Ἑ 8.91.9, 

Αοί 4,2, 
ΑΡ. 50,5:6. 

1 Τ' 6.19. 
Αοί 9,0. 

1 κ 9,54. 

1-Κ 2,6. 

α 6,16. 

κ 11}: 

Ἐ 9/6. Κο 81 

11 16μ9.49.68. 

.19 

20 
Ἡ 19/99, 

8,9--.91, Προς Φιλιππησιους 

ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου 
μου, δι᾽ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώϑην, καὶ ἡγοῦμαι. 
σχύβαλα ἵνα Χριστὸν χερδήσω ! καὶ εὑρεϑῶ ἐν 
αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην. τὴν ἐκ νόμου, 
ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χοιστοῦ, τὴν ἐκ ϑεοῦ δι- 

10 καιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ 
τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν 
σαϑημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ ϑανάτῳ 

11 

19 ἐκ νεχρῶν. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, 
διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, 
φϑην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ. 
οὔπω λογίζομαν κατειληφέναι: ἕν δέ, τὰ μὲν 
ὀπίσω ἐπιλανϑανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσϑεν ἐπεχ- 

14 τεινόµενος, Γκατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον 
τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ ϑεοῦ ἐν Χριστῷ. Ἰησοῦ. 

16 Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν' καὶ εἴ τι ἑτέ- 
οως φρονεῖτε, 

19 

αὐτοῦ, εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν 
,-- 

ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήµ-. 
ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν ᾿ 

καὶ τοῦτο ὃ ϑεὸς ὑμῖν ἀποχα- 

16 λύψει' πλὴν εἰς ὃ ἐφϑάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. -Ξ 
17 “Ζυνμιμηταί μου γίνεσϑε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε 

τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καϑὼς ἓ ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 

ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ 

ὁ ϑεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, 
οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 
τευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα, 
ἀπεχδεχόμεϑα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὃς μετα- 

.18 πολλοὶ γὰρ περιστατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον 

Ἂν δ σ ΝΣ τ Ή τον εἰ ᾿ : τς ᾿ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,! ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν 

ἡμῶν γὰρ. τὸ πολί-. 

σχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμ- 
µορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν 

9 ὟΝ δικαιοσυνην, επι 10 παϑημ. : ̓ὸ ρὲ [των] | Τ' 
συνμορφφιζ. 12 Τ- καὶ 19 | ]ησου: [Η]-η, 18 ουπω : 
ΠΒ. ου 17 ΝΥ ουτως 31 1 συνµοοφ. 

8 σκυβ. : -Ἐ ειναι 11 τὴν εκ : των 19 ελαβον 
ἢ ηδη δεδικαιώμµαι 14 εις : επι 
 χανονι, το αυτο φρονειν 

16 φρονουµεν 
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κ. 

ο 
16 Βπ 

21 ἡμῶν : -Ἐ εις το γενεσδαι αυτο 



ΝΥ ΝΡ ΡΥ ΡΜ. 4» 
πο γος ΜΟΥ Ἡ μη - 

ἐνέργειαν τοῦ δύνασϑαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ 

τὰ πάντα. 
να Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόϑητοι, 
κ 
Ἢ χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ὃν χυρίῳ, 

ο΄ ἀγαπητοί. Πὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην 

ο. “παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ. ναὶ ἐρωτῶ 

" καὶ σέ, γνήσιε σύνζυγε, συνλαμβάνου αὐταῖς, αἷ- 

τινες ἐν τῷ εὐαγγελίφ συνήὑλησάν μοι μετὰ καὶ 

Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ 

ἀ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. Χαίρετε ὃν κυρίῳ πάν- 

᾿ τοτε: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν 

Ἢ ̓ γνωσϑήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς. 

μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ὃν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ 

τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν 

᾿γνωριζέσϑω πρὸς τὸν ϑεόν. καὶ ἣ εἰρήνη τοῦ 

Ἢ  ἡιεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς 

"καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληϑῆ, 

ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, 

ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, 

ταῦτα λογίξεσϑε: ἃ καὶ ἐμάδετε καὶ παρελάβετε 

καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ὃν ἐμοί, ταῦτα πράσ- 

'σετε' καὶ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης ἔσταν μεὺ" ὑμῶν. 

Ἠχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ 
ι 4 

ἦδ ἀνεϑάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν" ἐφ᾽ ᾧ καὶ 

᾿ς ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσϑε δέ. οὐχ ὅτι καϑ' ὑστέρη- 

ο. σι λέγω" ἐγὼ γὰρ ἔμαϑον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης 

εἶναι. οἶδα καὶ ταπεινοῦσϑαι, οἶδα. καὶ περισ- 

σεύειν: ὃν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ 

᾿χορτάζξεσϑαν καὶ πεινᾶν, χαὶ περισσεύειν καὶ 

ῥστερεῖσϑαι. πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 

ος 91 αὐτὼ : Ἡ αὗτω 4,1 ΒΠ Ἡ-- µου 3.1 Συντυχὴν 

Ώ Σύνζυγε 6Ὴ μετ 

ας ϑεου : Ἄριστου 8 ἔπαινος : --- επιστηµης 10 το : του 

; 6ΟΥ 

ς Προς Φιλιππήσιους 4, 98, 

4 

6 

10 

11 

12 

19 

5 Κὶ 114. 
1 ΤΙ 519.90. 

1191. Ῥά 69/99. - 
1, 1090. 

8.1. 5 Καὶ 18,11, 

Ἡ 10,37. 
φο ὅ,8.9. 

Μι 6,36--84. 
1 Ῥ δ.7. 
ῬῈ 148,18. 

7. 14,51. 
ΚοΙ 8,16. 

απ 12.117. 

1 ΤῊ ὅ,28. 
Ἑ 16,90. 
11 14/98. 

11 6,6. 

91 6,10. 

ο Ἱς 19,10. 
9 Π' 4,17. 



σον ἢ Ἵ "Ὁ 
δι σας 

43-19. Προς Φιλιππήσιους Ἰολασσαε 
ΣΉΚΩ, 

ις 
14 µε. πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μοῦ 
15 τῇ ϑλίψει. οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι, 

ὃν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλϑον ἀπὸ Μακχε- 
δονίας, οὐδεμία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς 
λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 

16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν τὰ 
17 χρείαν µοι ἐπέμφατε. οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, 

ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς 
18 λόγον ὑμῶν. ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω". 

Ἡ 

πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφοοδίτου τὰ χὰ 
παρ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, ϑυσίαν δεχτήν, εὐάρεσ- 

19 τον τῷ ϑεῷ. ὁ δὲ δεός µου πληρώσει πᾶσαν 
χοείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν - 

20 Χριστῷ Ἰησοῦ. «τῷ δὲ ϑεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. 

21 Ἀσπάσασδε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
:9» ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. | ἀσπά- 

α τῆς Καίσαρος οἰκίας. 

ἫΝ 
η ὙΠ 

δ 

ζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἔκ 

928 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ 
πνεύματος ὑμῶν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ 
1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ δελή- “ἢ 

πιτ, 2 μᾶάτος ϑεοῦ καὶ Τιμόϑεος ὁ ἀδελφὸς Ιτοῖς ὃν 
Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ" 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν. 

8 Ηὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ πατροὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

ΤΏΒΟΓ.: ΤῊΝ προς Κολοσσαεις 1,8 δεω: 1-}- και νι - τω 

18 µε: - Ἀρισω 16 -- εις | µοι: µου 19 πληοωσαι 
98 του πνευµατος : παντων | ἔπ - αμην 

ΜιΏβογίρΏο: εργαφη απο Ῥωμης δι Ἐπαφροδιτου 
1 Κολασσαις | Ἀριστω : - Ιήσου | ΒΆπ -- καὶ κυριου 

Ίησου Χριστου 
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τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρα- 

γοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληϑείας 

καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον 
καὶ αὐξανόμενον καϑὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς 
ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ 

τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς 

αἱ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυό- 
μεῦα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι 
ἵνα πληρωϑῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑελήματος 

αὐτοῦ ὃν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 
Ἐν περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκίαν, 

ἐν παντὶ ἔργῷ ἀγαϑῷ χαρποφοροῦντες καὶ αὐξανό- 
"μενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ ϑεοῦ, ἐν πάσῃ δυνάμει, 

 δυναμούμεγοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ 
εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροδυμίαν μετὰ χαρᾶς, 
Ί εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς 
3 τὴν. μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ὃν τῷ φωτί" 
ὃς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους 

καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς 
᾿ ἀγάπης αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, 

8 Χριστου : 
4 ἣν εχετε :[Η]: την δ Ἠ αληϑειας, 6 Τ' εις υμας 

καθως ... ἐστίν, 7 ἡμῶν 39 : ΤῊΝ υΌμων 9.10 ΥΝ αυτου,... 
πνευματικὴ π. 10 Ἐν ἀρέσκειαν 11.19 ΤῪΝ μακροϑυμιαν, 
μετα χαρας ευχ. 19 πατρι : : Ὦ ϱτ θεω | ικανωσαντι : ἊΝ 
γ᾽ καλεσαντι και | υμας : ΔΝ ημας 14 Ὦ εσχοµεν 

4 -- ἣν εχετε ϐ και εστιν καραπ. | -- και αυξ. 7 καδως 

; 9 -- και αιτ. 10 περιπατ. : -ἰ υμας | εις την 

πιγνώσιν 19 ευχαρ. Στ αμα | τῷ ικανῶσ. : τῷ καλε- 

14 απολυτρ. : -- δια του αιµατος αυτου 
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Ἢ τὴν ην ἣν ἔχετε ον πάντας τοὺς ἁγίους Ιδιὰ 5. 

[Η]-ΞΥΝ Ι ὟΥ παντοτε, | περι: ΛΝ υπερ. 

τοῦ εὐαγγελίου Ἰ τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καδὼς 6 11 8,16, 

ὑεοῦ ἐν ἀληϑείᾳ: καδὼς ἐμάδετε ἀπὸ ᾿Ηπαφρᾶ 1 4,5. 

ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὁ καὶ δηλώσας 8 
ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ὃν πνεύματι. Διὰ τοῦτο 9 Ε 119.11. 

Ῥμ 1.9. 

10 Ε 1. ΡΒ ΣΥΝ 

111 κ 1,5. 

19 9,16. 1, 99,68. 

18 2,18. 

148 1,1. 

ὔῦ 1ὅ πὶ 1.8. 
25Κὶ 4,4. 



116,16. 5 1,18. 

5 1:8.10 

Ῥυν 8,9ὅ--327. 

919. 51,10. 

Ἢ 1,10. 10 3,2. 

Ἐ 8,18. 

Ἡ 10.96.90. 

116-860) Προς πολασσαξεος ο ο... 

ὑεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, - 
«16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐχτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε 
ὑρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἑξουσίαι" - 

17 τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔχτισται" καὶ 
αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων. καὶ τὰ πάντα ὃν αὐτῷ 

«18 συνέστηκεν, καὶ αὐτός ἐστιν ἣ κεφαλὴ τοῦ σώμα- 

τος, τῆς ἐκκλησίας" ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος 
,. ἐκ τῶν νεχρῶν, ἵνα γένηται ὃν πᾶσιν αὐτὸς πρῶὠ-. 

19 τεύων, ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα 
90 ο δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα 

εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 
σταυροῦ αὐτοῦ. [δι αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆι 

3 

«91 εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας 
᾿ς ἀπηλλοτοιωμένους καὶ ἐχϑροὺς τῇ διανοίᾳ ὃν τοῖς 
«92 ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ὃν. 

τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ ϑαγάτου, 
“παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλή- 

«28 τοὺς κατενώπιον αὐτοῦ, εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει 

τεδεμελιωμένοι καὶ ἑδοαῖοι “καὶ μὴ μετακινούμδνον 
ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 
κηρυχϑέντος ὃν πάσῃ χτίσει τῇ ὑπὸ τὸν κ 
οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παὔλος διάκονος. 

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παϑήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, 
καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων. 
τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί µου ὑπὲρ τοῦ σώματος 

2ὅ αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἣ ἐκκλησία, ! ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διά- 
χονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ ϑεοῦ τὴν δο- 
ὑεῖσάν μον εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ 

26 ϑεοῦ, τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν 

16 εν 30 : ἊΝ ρυ τα.] επι: ᾿ ΡΥ [τα] 17 Ἡ αὐτὸς ἔ ον 
15 ἨὙΝ σώματος της | αρχη : Ἡ ρὲ τη 90 [δι αυτου] : 
91.99 Ἢ πονηροις, (Ν.) --- νυνι... ϑανατοῦυ, --- 99 ἘΝ 
αποκατηλλαγὴτε 

39 αποκαταΛλΛλαγεντες | ϑανατοῦυ : -ἰ αυτου 3588 παση: 
Ἤ τη 94 παϑημασιν : - µου 
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Εκδ »ἢἤ 
Μο πι Ἑνλονν,- 



: Προς Κολασσαεις Ἧ ,1--.-9.,8, 

αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν --- νῦν δὲ ἐφανερώϑη ᾿ 

τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠϑέλησεν ὁ ϑεὸς γνωρίσαι 37 τα. β 

τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἀῶ 

ὃν τοῖς δϑνεσιν, ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς 

τῆς δόξης" ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουϑετοῦντες 38 59. 

πάντα ἄνϑρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνϑρω- 

πον ὃν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα 

᾿ἄνϑρωπον τέλειον ἐν Χοιστῷ" εἰς ὃ καὶ κοπιῶ 29 ιν αμα, « 

ἀγωνιζόμενος χατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ὄνερ- 

"γουµένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. Θέλω γὰρ ὑμᾶς 2 

᾿ εἰδέναν. “ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν 

Λαοδικίᾳ καὶ ὅσοι οὐχ δόρακαν τὸ ποόσωπόν µου 

ὃν σαρκί, ἵνα παρακληϑῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, 9 1,56. 

"συμβιβασδέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος 

"τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ 

"μυστηρίου τοῦ ϑεοῦ, Χοιστοῦ, ! ἐν ᾧ εἰσιν πάντες ὃ 1.51. 15 40,8 
Ῥυν 3.8.4. 

οἱ ϑησαυροὺ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπύκρυφοι. 1. 194.00. 

“Τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς σπαραλογίζηται ἐν 4 πὶ 16,18. 

 πυϑανολογίᾳ. εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ ὅ κ. 

τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, “χαίρων καὶ βλέπων 

ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν 

πίστεως ὑμῶν. 
ο Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χοιστὸν Ἰησοῦν τὸν 6 

"κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, Ι ἐροιξωμένοι καὶ τ΄ Ἡ 8,1. Ε 3,39, 

' ἐποικοδομούμενοι ὃν αὐτῷ καὶ βεβαιούµενοι τῇ 

πίστει καϑὼς ἐδιδάχϑητε, περισσεύοντες [ἐν αὐτῇ] 

ἐν εὐχαριστίᾳ. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσταν ὃ 8. νο, 

᾿συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης όν 

"κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνδρώπων, κατὰ τὰ 
σκι ---------- 

ο. ΙΤΥ ος 91 ΒΟΝ ὁ) Λαοδικεια | ἩὮ εώρακαν 

“ΗΝ συνβιβ. ἊΝ του Ὄεου Χρίστου Ἠδ μγοῦ 6’70Υ }7Ὸ του 

"εν Χρισω 4 Υ τουτο δε 6 ὟΝ Χφιστὸν, (51ο. 7 ΤΙχ-- 

[ὃν αυτη] Ὁ Ώ εσται ὑμᾶς 

Ἐς 
ή 

- 37 τουτου : του ϑεου 28 -- παντ. ανϑο. 269 | ἄπ -- 

΄1ησου 9.1 υπερ : περι | Λαοδικια : και των εν Περαπολει 

πο ) συμβιβασδεντων παντα πλουτον 8 και: της 4 μὴ 
Ε". 7 τῇ : ὍΓ εν 
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9.,9.80. ΡΠ ρδδ Κολασσαεις. 
ἜΝ 

7. Φαμάλθ, 9 στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν" ἸΟΤῊΝ 
ἐν αὐτῷ ια πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς ϑεότητος 

1,51. 10 σωματικῶς, " καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὃς 
1 8,31. 11 ἐστιν ἣ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ἐν ᾧ 
καὶ περιετμήδητε περιτοµῇ ἀχειροποιήτῳ ὅν. τῇ 

ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περι- 
8,1. πὶ 6,4. 19 τομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπ- 
ος τίσµατι, ἔν ᾧ καὶ συνηγέρδητε διὰ τῆς πίστεως 

τῆς ἐνεργείας τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ 
Ἑ 3,..6.18 νεκρῶν: καὶ ὑμᾶς νεχροὺς ὄντας τοῖς παραπτώ- - 

μασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνε- 
ζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν 

δι 14 πάντα τὰ παραπτώματα, ἐξαλείψας τὸ καϑ' ἡμῶν 

χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν 
καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ 

118.16 τῷ σταυρῷ: ἀπεχδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ὃν παρρησίᾳ, ὑοιαμβεύσας 

Β 141-15.16 αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω 
ὃν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νου- 

Ἢ 8,5; 101.17 μηνίας ἢ σαββάτων, ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, 
38.18 τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ." μηδεὶς ὑμᾶς καταβοα- 

βευέτω ϑέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ ϑρησχδίᾳ - 
τῶν ἀγγέλων, ἃ δόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιού- 

Ἡ 4,16.10,19 μενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρχὸς αὐτοῦ, καὶ οὐ 
κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ 
τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ 
συνβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ ϑεοῦ. 

α 1.9.9. 90 Ηὶ ἀπεδάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ. 

19 ὟΝ βαπτισμω | εκ: [Β] - των 1δ Όμας 29: Ἡ 
ημας | παραπτώματα: Τονγ. 14 χειοογραφον, | Ὦ ἡμῖν" ἡ 
16 εξουσιας : ΝΥ -᾿ και | Ἢ παρρησια ὃρ. 16 η 19 : Ὁ 
και] ΗΝ νεοµήηνιας 17 α: ὮΝ ο 18 ϑελων εν ταπεινοφο.:. - 
δ Γογί εν εὔελοταπεινοφροσυνη  Τ' ϑρησκια | α εορακ. 
ἐμβατ. : Ἡ' ρ»γοῦ Άγο ἀέρα (υἱ αἰώοᾳ) κενεμβατευων 

1Ἴ0ος:ο 11 σωμ. : -ἰ των αμαρτιῶν 18 τοις εἰ ΕΙ 
τη 1 Ῥτ εν | --υμας 26 | ἡμῖν :υμιυν͵ 1δ αυτω : αὑτω 
18 α : - µη 19 κεφ. : - Χριστον 90 ει ουν ο 

612 δρ 
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ο ο ιομων 

κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμφ δογματίζεσϑε" μὴ 

ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ ϑίγῃς, ἅ ἐστιν πάντα εἰς 

φϑορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλιιατα καὶ 

᾿ς διδασκαλίας τῶν ἀνϑρώπων; ἅτινά ἐστιν λόγον 

μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐϑελοϑρησκίᾳ καὶ ταπεινο- 

η χαὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι 

πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρχός. ΠΕ οὖν συνηγέο- ὃ 

ὅητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός 

ἐστιν ἐν δεξιῷ τοῦ ὃεοῦ καϑήμενος᾽ τὰ ἄνω φρονεῖτε, 

μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἀπεϑάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ 

ὑμῶν κέκουπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Ψεῷ" ὅταν 

ὁ Χριστὸς φανερωϑῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς 

σὺν αὐτῷ φανερωψήσεσδε ἐν δόξῃ. 

Νεχρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορ- 

᾿γείαν, ἀκαϑαρσίαν, πάὺος, ἐπιδυμίαν κακήν, καὶ 

τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δι᾽ ἃ 

ἔρχεταν ἣ ὀργὴ τοῦ ἡδὡεοῦ" ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιε- 

πατήσατέ ποτε, ὅτε ἐξῆτε ἐν τούτοις" νυνὶ δὲ 

ο πάλεσθο καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, ϑυμόν, 

᾿χακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐχ τοῦ στόμια- 

τος ὑμῶν" μὴ ψεύδεσϑε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυ- 

σάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνϑρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν 

αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινού- 

μένον εἰς ἐπίγνωσιν κατ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 

ρου οὐκ ἔνι Ἱλλην καὶ Ἰὐυβαιοοι περι- 

τομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, 3 κύϑης, δοῦλος, 

ἐλεύϑερος, ἀλλὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 

ιο Ἠγδύσασὺε οὖν, ὡς ἐχλεκτοὶ τοῦ ὑὼεοῦ ἅγιοι καὶ 

᾿ς ἠγαπημένου, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, 

τον οὐ τ τ τ τος 

τ 99 ΝΥ εστιν, | ὮΝ εϑελοϑοησκδια | και 29 : [Ἡ] | Β' [καὶ] 

αφειδια... σαρκος τ 34 ημων : ΏἩ Όμων ὅ Χ κακὴν] 

 Ἡ ειδωλολατρια 11 αλλα: ΕΝ - τὰ 13 Ἡ ϑεου, | Ἀ--και 

93 ταπεινοφο. : -- του νους 8.4 -- συν αυτω ὅ µελη: 

ἣ ἘΠΕ Όμων | - κακὴν όα:ο | ἔπ -Ἐ ἐπὶ τοὺς υἱους της 

Ἢ απειϑειας 7 τουτοις : αυτοις 8 Άη -Ἐ µη εκπορευεσδω 

.11 ενι : -ἰ- αρσεν και ϑηλυ |. δουλ. : -Ε και 19 -- του | 
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8,18... 94. ἜΝ Κολασσαείς. 

19 ταπεινοφροσύνην, πραῦτητα, μακροϑυμίαν. Ιἀνιχό- ᾿ 
μενου ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις 

ἢ πρός τινα ἔχῃ μομφήν" καϑὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρί- "ἢ 
ΠΑ 18,810. 14 σατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς" ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις 
Ἐὶ τὴν ἀγάπην, ὅ ἔστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 
τς Ῥῃ 4,7, 15 καὶ ἣ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βοαβευέτω ἐν ταῖς 
1191. καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήδητε ἐν ἑνὶ σώ- 

Ἐ 519. 16 ματι" καὶ εὐχάριστοι γίνεσὺε, ὃ λόγος. τοῦ Χοι- 
στοῦ ἐνοικείω ἐν ὑμῖν πλουσίως ὃν σπάσῃ σοφίᾳ" 
διδάσκοντες καὶ νουδετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, 
ὄμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν τῇ χάριτι ἄδοντες 

1Κὶ 10,81, 17 ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν τῷ δεῷ' καὶ πᾶν ὅ τι 
ἐὰν. ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι, 
κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ ϑεῷ πατρὶ δι᾽ 
αὐτοῦ. 

ΐ ο ο 18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσὺε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς 
{νο 19 ἀνῆκεν ὃν κυρίφ. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ- 

20 κας καὶ μὴ πικραίνεσδε πρὸς αὐτάς. Τὰ τέκνα, 
ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ ο 

21 εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ. Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεδί- ὦ 
22 ζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀϑυμῶσιν. Οἱ 

δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα 
χυρίοις, μὴ ὃν ὀφϑαλμοδουλίαις ὡς ἀνδρωπάρεσ- 
κοι, ἀλλ᾽ ὃν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν 

28 ρου. ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσῦε ὡς 
24 τῷ χυρίῳ καὶ οὐκ ἀνϑρώποις, εἰδότες ὅτι ἀπὸ 

Μὲ 6,14. 
Ἑ 4,5.89. 

νεα. 

3 

15. κυριος : ἈΤ' χοιστος 16 Ἡ [ενι] 16 κος “πα 
κυριου |  ἘΤΥ πλουσιως, εν απ. σοφια διὸ. κ. ν᾿ εαυτούς, ὶ 
φῳιου. ὦ. 1 ΗΝ πνευµατικαις εν Ι οἵ--τη | Ἡ χαριι, 
17 εαν: ΤΠ αν 339 ΝΥ μόνη: Ὦ -λίᾳ | τν - 

ή καρδιας φοβ. βαν 

ή 18 κυρ. : θεος 14 ο: ος οἵ ητις | τελ.: ενοτητος - 
15.16 Χο. : ϑεου 16 ψ. και υ. και ω. | εν τ 

; καρδια | ϑὕεω : κυριω 17 δεω και απ. 18 ανδρασν: 
ῬΓ τδιοις οἱ -- ὑμῶν 19 γυν. : -ἰ ὑμων 20 εν" τῷ ΤῊΣ 
21 ερεὺ. : παροργιίζετε 99 κυριον: δεον 98 ο1καιπαν 
οτι | κυριω : -Ε δουλευοντες - 

«Ἁ 

δι 
δ14 



δικῶν χομιεῖται ὃ οσο, καὶ οὐκ ἔστιν ἘΟΥΜΡᾺ 

υστολημψία. Οἱ χύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσό- Δ τιν 90.45.58. 

γτα τοῖς δούλοις παρέχεσϑε, εἰδότες ὅτι καὶ ᾿ 

ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ. 

ο. “Γῆ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, 791) οροῦντες ἐν ἃ τι ὅτ, 

αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ 8. πιδ,80. Β6,19, 0 

μῶν, ἵνα ὁ ϑεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν ϑύραν τοῦ λόγου, ἔτ τ 

αλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χοιστοῦ, δι᾿ ὃ καὶ 

έδεµαι, ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. 4 

Ἶν σοφίᾳ περισατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ὅ να 

᾿ἐξαγοραζόμενοι. ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἂν χάριτι, Θ. π 4,950. Μοθ,δο. 

ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ η ΠΝ 

ποκρίνεσῦαι. 

τ Τὰ κατ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ 7 

ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύν- 

δοῦλος ὃν χυρίῳ, ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ 8. καὶ 6,95. 

τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ 

τὰς καρδίας ὑμῶν, σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ 9. τν 10. 

ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν" πάντα ὑμῖν 

νωριοῦσιν τὰ ὧδε. 
: Ἀσπάξέται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός 10 Αα 110 37,5. 

μου, καὶ Μάρκος ὃ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, (περὶ οὗ ρα 

ἐλάβετε ὄντολάς, ἐὰν ἔλϑῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασϑε 

ὑτόν,) καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες 11 

ἐκ περιτομῆς, οὔτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βα- 

ο ιο αν τοῦ Φεοῦ, οἵτινες ἐγενήϑησάν μοι σταρη- 

ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἠπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, 12 ιτ. 
-.---- 

34 ΤῪΝ κληρονομίας. 35 ΗΝΝ κοµισεται 4,83 Χριστου : 

ϑεου [4 Ἡ ἰπνίίο μὲ] 7 Ἡ Τύχικος 9 ἩΥΝ γνωρισουσιν 

) Τ περι... έντολας, -- εαν... αυτον, -- 11 ΤΙΝ 

περιτομῆς ουτοι 19 ὟΝ ο εξ ὑμῶν δουλος 

94 κληο. του κυρίου ἡμῶν ]ησοῦυ Χρίστου ὦ δουλεξυεξτξ 

ἨΏη - παρα τω ϑεω 4,1 ουρανοις 9 -- εν ευχαρ. 

07ου : -[- εν παορησια | Χο. : Ψεου | ὃτον 8 γνῶ 

"μων 9 Άη - πραττοµενα 10 εντολας ... δεξασδαι 

η δ16 



415-114, Προς ΠΣ γε Θεσσαλονικεὶς αἱ αι 

δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε ἀγωνιξόμενος ὑπὲο . 
ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταϑῆτε τέλειοι καὶ 
πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ ὑδελήματι τοῦ δεοῦ. ο 

19 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ 
ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Ίαοδικίᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 

αι ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὃ ἀγαπητὸς καὶ 
ΠὮΙΤη “4, 

καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκχκλησίαν. 
16 χαὶ ὅταν ἀναγνωσὺῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιή- 

σατε ἵνα καὶ ἐν τῇ αοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσϑῇ, 
καὶ τὴν ἐκ Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 

Ῥιμ 3, 17 χαὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ: βλέπε τὴν διακονίων ἣν 
παρέλαρες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 

1 16,51, 18 Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειοὶ Παύλου. μνη- 
μονεύετέ µου τῶν δεσμῶν. ἣ χάρις μεῶ ὑμῶν. 

3 ΤῈ 8,17. 

ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α 
Λο 16µ0: 1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς χαὶ Τιμόδεος τῇ ἔχ: 

16.19: 111.10. 
πμ]. . Ἀλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν ϑεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ 

᾿ Ἰησοῦ Χριστῷ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. ἢ 
9 Πὐχαριστοῦμεν τῷ δεῷ πάντοτε περὶ πάντων 
ὑμῶν, μνείαν ποιούμενοι. ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 

{κ 1918. ὃ ἀθιαλείπτως | μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς 
μας πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπο- 

μονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χοι- 
4 στοῦ ἐμπροσῦεν τοῦ δεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, εἰδό- 

τες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ [τοῦ] ϑεοῦ, τὴν - 

18 Τὸ Λαοδικεια ἐξ 16, εἰ 16 -κειας | Ἡ Ἱερᾷ Πολει 
15 ΗΥ Νύμφαν | αυτων: ΗΝ αυτης 1, ὙΝ παντοτε, 
στ. στ. ὑμῶν µν. 4 [του] : Τ᾿ ῊΥΝ 

19 στητε | πεπληοωμενοι 18 πονον : κοπον οἵ ζηλον 
οἱ ποδον υἱ αγώνα 15 αυτων : αυτου 15 Άπ -|- αμην 

[απο Ῥωμης εγραφη δια Τωχικου και Ονησιμου] 
1,1 πατοι : -- ημων | ειρηνη: - απο ϑεοῦ πατρος 

Ίμων καὶ κυρίου ἴησου Χοιστου 9 μνειαν υμων 
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16 Δημᾶς. Ἀσπάσασὺδε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφοὺς. 
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Προς Θεσσαλονικειξς α 1,6--ῷ,6. 

ς κλογὴν ὑμῶν, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήδη ὅ 

ος ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει 

“καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ, 

χαϑὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήϑημεν ἐν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. 

οἱ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήϑητε καὶ τοῦ κυρίου, ϐ 

δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν ϑλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς 

“πνεύματος ἁγίου, ὥστε γενέσϑαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν Τ 

"τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ τω δοία καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 

-ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὃ λόγος τοῦ κυρίου οὐ 8 

μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 

τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ϑεὸν ἐξελήλυϑεν, 

ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι" αὐτοὶ γὰρ 9 

περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίων εἴσοδον ἔσχομεν 

: πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Δεὸν 

ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν ϑεῷ ζῶντι καὶ ἀλη- 

ἁδινῷ, καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐράα- 10 

γῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεχρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυό- 

᾿ μενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 

Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν 2 
Ἡ 

τὴν πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ χενὴ γέγονεν, ἀλλὰ ποοπα- 3 

᾿ δόντες καὶ ὑβρισθέντες καϑὼς οἴδατε ἐν Φιλίπ- 

ποις ἐπαρρησιασάμεϑα ἐν τῷ ϑεῷ ἡμῶν λαλῆσαι 

ι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ϑεοῦ ἐν πολλῷ 

τ ἀγῶνι. ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης 8 

ἣ οὐδὲ ἐξ ἀκαϑαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ, ἀλλὰ καϑὼς 4 

᾿ δεδοκιμάσμεϑα ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πιστευϑῆναι τὸ εὐαγ- 

γέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνδοώποις ἀρέσ- 

΄ποντες, ἀλλὰ ϑεῷ τῷ δοκιμάξοντι τὰς καρδίας 

ἡμῶν. οὔτε γάρ ποτε ὃν λόγῳ κολακίας ἐγενή- ὅ 

"θημεν, χαδὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονέ- 

Υχχ.---ὄ ἐν 0 | Βη ἨΜ, 7 ἢ τυπους 8 Τ' και εν τῇ 

ᾷ Αχαΐα | ΤΠ αλλα 9 ημων: ἢ υμων 10 τῶν 39: [Η] 2,1 Ἠπ 

6 ΗΝ κολακειας | Ἡ οπι εν 99 

ο δήμων : (υἷ ϱ1) του φεου | εις «προς | πλήοοφ. 4 

ΤΡ εν 8 αλλα και εν 10 εκ 96 : απο  ὃ ουὸδε 960”: 

ουτε 4 τω ὕεω τω 
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1 Κ 4,16. 
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Ὁ δι ΠρδΣ θεσσαλονικεις α 

ὔ ὅ41μ1, 6 δίας, δεὸς μάρτυς, Ι οὔτε ζητοῦντες. ἐξ ἀνθρώπων. 
τ 7 δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων, | δυνάµενοι 
κι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι" ἀλλὰ ἑγενή- 
ἌΝ | ὕϑημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς ὑάλπῃ 

8 τὰ ἑαυτῆς τέκνα" οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὖδο- 
τ χοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον 
ἢ τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι 

1κ 419, 9 ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήϑητε. μνημονεύετε γάρ, ἀδελ- 
φοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχϑον: νυχτὸς 
καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί 

πους τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
τ 10 ϑεοῦ. ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ ϑεός, ὡς ὁσίως καὶ - 

δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὃμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενή-. 
11 ϑὍὩημεν, καϑάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς 

παι νης, 19 πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ ! παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ 
παραμυδούμενοι, καὶ µαρτυρόμενοι εἰς τὸ περι- 
πατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ βϑεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς 
εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν χαὶ δόξαν. 

ο 1516 .11.18 Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς. εὐχαριστοῦμεν τῷ τν 
κ ὑεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς 

παρ᾽ ἡμῶν τοῦ ϑεοῦ ἐδέξασϑε οὐ λόγον ἀνϑοώ- 
πων ἀλλὰ καϑώς ἐστιν ἀληϑῶς λόγον ϑεοῦ, ὃς 

14 καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. ὑμεῖς 
γὰρ μιμηταὶ ἐγενήϑητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν 
τοῦ ϑεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάϑετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν 
ἰδίων συμφυλετῶν, χκαϑὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν 

Δοί 5,58; 7,09. 15 Ιουδαίων, τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποχτεινάντων - 
| Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάν- 

των, καὶ δεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνδρώ- 

7 πὶ αἰλ | Ἡ νηπιοι (αἳ αἱ ἰοχ | ὟῪ͵ υμῶων. ως... 
τεκνα, 8 Ἢ ὀμειοομενοι | ΗΝ ηυδοκουμεν 11 ἣν 
οιδατε, 19 ΗΥΝ Ἱπαραμυδουμενοι και | Ἡ καλεσαντος 
18 ἫΝ αληδως εστιν 

8 7εγενησὺδε 9 νυχτος γὰρ 19 -- ον (19) 1δ τους ἃ ἐν (τ 
ίδιους ἢ ας 

618 ᾽ ἕ 

- 



ΑΝ. να 

σης, Αλ Εμῷ ο ος ος λος 

ο ο Προς Θεσσαλονικεις δι  ο18--ᾱ, 

σαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν 

"τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφῦασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. 

τς Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισδέντες ἀφ᾽ ὑμῶν 

πρὸς καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσο- 

τέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν 

πολλῇ. ἐπυϑυμίᾳ. διότι ἠϑελήσαμεν ἐλϑεῖν πρὸς 

"ἡμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ 
σα 

'ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ σατανᾶς. τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς 

ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως -- ἢ οὐχὶ καὶ 

ὑμεῖς --- ἔμπροσϑεν τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν 

τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; ὑμεῖς γάρ ἔστε ἡ δόξα ἡμῶν 

καὶ ἡ χαρά. Διὸ µηκέτι στέγοντες ηὐδοκήσαμεν 

᾿ χαταλειφϑῆναι ἐν ᾿Αϑήναις μόνοι, καὶ ἐπέμψαμεν 

ο Τιμόϑεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διάκονον τοῦ 

' Φεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στη- 

᾿ς ρίξαν ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι. ὑπὲρ τῆς πίστεως 

ἡμῶν Ιτὸ μηδένα σαίνεσϑαι ἐν ταῖς ϑλίψεσιν ταύ- 

ταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο χείμεὺα" 

"καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, ποοελέγοµεν ὑμῖν 

ὅτι μέλλομεν ὑλίβεσδαι, καϑὼς καὶ ἐγένετο. καὶ 

οἴδατε. διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα 

εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρα- 

σεν ὑμᾶς ὃ πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται ὃ 

χόπος ἡμῶν. Ἄρτι δὲ ἐλϑόντος Τιμοϑέου πρὸς 

ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν 

πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν 

Ἱμῶν ἀγαϑὴν πάντοτε, ἐπιποϑοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν 

κωϑάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, διὰ τοῦτο παρεκλή- 

ο 16 ὮΝ εφθακεν 19 ΒΝ καυχήσεως; ἢ 81 

ευδοκησαμεν 9 διάκονον : ἩΝΥΝ συνεργον | του ϑεου : 

π]---1Λ δ Ὦ την υΌμων πιστι) 
/ 

16 οργή: - του Ψεου 19 καυχ. : αγαλλιασεως 8,1 διοτι 

“περι. 7 δια : ῬῪ και 

ο δ19 

ἡ, 

τς ποις υἐναντίων, κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔϑνεσυν λα- 16 ὅπ 15.19. 
Μὲ 58,89,88, 

17 πὶ 1,11.18. 

18 

19 ΡΗ 9,16; 41. 

20 

9. Αδὲ 17,14,16. 
ϱ Δοὶ 10,1-8, 

9. 583,18, 918,19, 

4 

6 ΡΙι 5,16. 

ϐ ᾿Αοί 18/6. 

7 

Φεου : -ἰ-Ἠ και συνεργον Ἡμῶν | παρακ. : - μας | ὑπερ: 



5,8--4.56, [Πρὸς Θεσσαλονικεις α 

8 

9 

10 

11 

12 

Ῥὴ 1,10, 19 

ὧν 10,956. 
Ῥ 79,6. 
ΣΑΒ 94/9. 

ν᾿ 6 

. 

ϑημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ 
καὶ ϑλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, ὅτι νῦν 
ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν χυρίῳ. τίνα γὰρ 
εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ 
ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾖ χαίρομεν δι ὑμᾶς 
ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, νυχτὸς καὶ ἡμέρας 
ὑπερεχπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ 
πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς 
πίστεως ὑμῶν; Αὐτὸς δὲ ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ, 
ἡμῶν καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευϑύναι τὴν 
ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς" ὑμᾶς δὲ ὃ κύριος πλεο- 
νάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους 
καὶ εἰς πάντας, καϑάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, " εἴς 
τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν 
ἁγιωσύνῃ ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ 
πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ." 

Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὁιιᾶς καὶ 
παραχαλοῦμεν ὃν κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καϑὼς παρεέ- 
λάβετε παρ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν 
καὶ ἀρέσκειν ϑεῷ, καϑὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα - 
περισσεύητε μᾶλλον. οἴδατε γὰρ τίνας παραγ- 
γελίας ἐδώκαμεν «ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 
Τοῦτο γάρ ἐστιν ΗΝ τοῦ ϑεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς 
ὑμῶν, ἀπέχεσϑαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, Γεἰδέναι. 
ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσδαι ἐν ἁγιασμῷ 
καὶ τιμνῇ, μὴ ἐν πάϑει ἐπιδυμίας χκαϑάπερ καὶ 
τὰ ἔϑνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν ϑεόν, τὸ μὴ ὅπερ- 
βαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ὃν τῷ πράγματι τὸν ἀδελ- 
φὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων 

18 Ὦ αµεμπτως | Άπ ὯΤ' -- ἀμὴν 4.1 4{- ουν | 
ινα 19 : [ἘΠ] 

ὃ στηκητε. 9 ὑὕεω οἱ Ἄεου : κχυοιω εἰ κυρίου 18 αγιὼσ. : 
δικαιοσυνὴ 4,1 -- καθως κ. πεοιπ. ὃ της 1 Ὁ’ πασης 
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τούτων, καϑὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρ- 
Ε΄ Ὑμεϑα. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ ϑεὸς ἐπὶ 
 ἀχαϑαρσίᾳ ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ. τοιγαροῦν ὁ ἀδε- 
ών οὐκ ἄνϑρωπον ἀδετεῖ ἀλλὰ τὸν ϑεὸν τὸν 
διδόντα τὸ πιεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς. 

Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γρά- 
Ὄφειν ὑμῖν" αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς ὑεοδίδακτοί ἐστε εἰς 
|. τὸ ἀγαπᾶν ολους καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς 

δ΄ τὰς τοὺς ἀδελφοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. 

-Παρακαλοῦμεν δὲ. ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύει» 

μᾶλλον, καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν χαὶ πράσ- 
΄.σειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσϑαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, 

᾿χαϑὸὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, ἵνα περιπατῆτε εὐσχη- 

μόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 

ο Οὐ ϑέλομεν δὲ ὑμνᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ 

τῶν χοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσϑε καϑὼς καὶ οἱ 

“λοιποὶ οἱ μὴ ἔχόντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν 

“ὅτι Ἰησοῦς ἀπέϑανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ 
δὸς τοὺς χοιμηϑέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν 

αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομνεν ἐν λόγῳ κυρίου, 

. ὅτι ἡμεῖς. οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν 

παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φϑάσωμεν τοὺς χοι- 

᾿μηϑέντας" ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν χελεύσματι, ἐν 

φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι ϑεοῦ, κατα- 

᾿βήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεχροὶ ἐν Χριστῷ 

ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἷ 

3 “περιλευτόμένοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεδα 

ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα" 

καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεδα, ωστε 

πο Τ. αλλα 8 ὀιδοντα : ΤΥΝ ΡῈ και 9 ΥΝ ειχοµεν 

10 αδελφ. : [Η]ΥΝ-Ι- τους 

8 δοντα | Όμας : ημας 9 εχομε] 10 εις: ὍΤ και 

11 ταις : -ἵ- τδιαις 18 ὕελω | κεκοιμήμενων |. λυπεισὺε 

4 και ο ὃ. και 16 κυριου 29 : ἴησου 16 πρῶτοι 17 -- οι 

΄ πεοιλειπ. | υπαντήησω | συν 251: εν 
φας ᾿ 

621 κ 

σα 

Ί]ρος Θεσσαλονικεις α 4,1--18, 

9 

11 

19 

15 

16 

17 

18 

Ι, 10,106. ἕ 

Ἐ2 86,217: 87,14. 

1 18.84. 
συ 81,88.84, 

Ἑ 4.98, 
ϱ ΤῊ 8.8.19. 

Κο] 4.0. 
{κ 019.18. 

1 Καὶ 15,51; 
π,10.96. 

1 Καὶ 1698.09. 

-ᾱ τῷ 7 196: 11, 4. 



Μι 94.86. 

Μί 5449-44, 
9Ῥ 5.10. 

ΑΡ 8,8; 16,16. 

ὅν 6.14, 
ΜῈ 34,89. 

σ᾽ 16.91.99, 
Τ, 91,98, 

Β 1819. Τὶ 5,9. 

Ὦ 6,14--17. 
15 ὕ9,17. 

1,10. 

τ 414... .14,8.9. 

724 90, 

1 Κὶ 10,18, 
1 π' 6.17, 

9 Τ] 8,10. 

Ῥνν 20,32, 
Ἱν 19117. 18,9. 

ὔῦ,1--18. 

ἢ Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφού, 
ϱ οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσϑαιν" αὐτοὶ γὰρ ἀκρι- 
βῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ 

8 οὕτως ἔρχεται. ὅταν λέγωσιν" εἰρήνη καὶ ἀσφά- 
λεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐπίσταται ὄλεθρος. 
ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἓν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ 

4 ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, 
ὅ ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ" πάν- - 

τες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. 
6 Οὐκ ἐσμὲν νυχτὸς οὐδὲ σκότους"! ἄρα οὖν μὴ 
χαδεύδωιιεν Ἂς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμνεν. καὶ - 

7 νήφωμεν. . γὰρ καὐδεύδοντες νυχτὸς καδεύ- 
ὁουσιν, καὶ οἱ μεϑυσκόμενοι γυχτὸς μεδύουσιν" Ὁ 

8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι δώ-. 
ρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἑλ- 

9 πίδα σωτηρίας" ὅτι οὐκ ἔϑετο ἡμᾶς ὁ ϑεὸς εἰς. 
ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίηδιν σωτηρίας διὰ τοῦ 

10 κυρίου ἡμῶν. Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀποϑανόντος 
περὶ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γοηγορῶμεν εἴτε καδεύδωμεν. 

11 ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλή- ᾿ 
λους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καϑὼς καὶ 
ποιεῖτε. δὰ 

᾿Ηρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς 
χοπιῶντας ὃν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ὧν 

18 κυρίῳ καὶ νουϑετοῦντας ὑμᾶς, καὶ ἡγεῖσϑαι αὐτοὺς 
ὑπερεκπερισσῶς ὃν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. 
εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. | Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοί, νουψετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυδεῖσδε ες 
τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσὺε τῶν ἀσθενῶν, μακρο- ἕ 
ὑυμεῖτε πρὸς πάντας. ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ : 

πο. Θεσσαλονικεις, α ον. - | 

19 

14 

16 

ὃ οταν : ΠΥΥ-- δε | ΥΝ εφισαται 4 δε κλεπτας 
ὣεος μας | Ἡ [Χριστου] 10 περι : Ἡ υπεο 
ωπερέχκπερισσου | εαυτοις : Τ' αὗτοις τς 

Στ ἢ ὃ οταν : Ὁ γαο | 
ως : -Ἐ και 7 μεϑυοντες 

9 οτι 

εστε 6 

15 ηγεισὺε 

εκφευξονται ὅ εσιεν: 
19 προιστανοιενους 

622 ἘΣ 



ὮΝ { 11 
5 

σ,16---1,5. 

ικοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαδὸν διώ- ᾿ 
κετε. εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. Πάντοτε 16 νι αμ. 9, 

στο ἀδιαλείπτως προσεύχεσὺε, κο ο 

ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε" τοῦτο γὰρ ϑέλημα ϑεοῦ 18 Ἡ 5ο. 

᾿ Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 

τ τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 19 1 Κ 14,30,89, 

᾿ προφητείας μὴ ἐξουδενεῖτε" ο01 κ 111. 

πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε" 91 1 Κὶ 14,39. | 

ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσϑε. 99. Το 1.1.8; 9,8. 

λριὸς δὲ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης « ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτε- 38 

λεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ 

χαὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. τηρηϑείη. πιστὸς ὁ καλῶν 2 τος 

ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 
ο΄ Ἀδελφοί, προσεύχεσϑε περὶ ἡμῶν. οῦ 

᾿Ἀσπάσασϑε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλή-261 190. 

ματι ἁγίφ. Ἰνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνω- 31 

"σθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς « ἀδελφοῖς. 

ο Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 98, 

με” ὑμῶν. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣΡ τ 
ο Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόϑεος τῇ ἐκ- 1 1 τν 11. 

᾿χλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν ϑεῷ πατοὶ ἡμῶν καὶ κ 

χυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ἃ Κὶ τι. ἣ 

ϑεοῦ πατρὸς [ἡμῶν] καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ. | | 

ο Βὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ ϑεῷ πάντοτε περὶ ὃ 515.108 1.8 

ὑμῶν, ἀδελφοί, καδὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυ- 

βάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς 

 1δ π' ἡ τ δα |. διώκετε : ἈΝ - και 19 Τ' ἔβεννυτε 

Ἡ [δε] 96 περι : ΤΩΝ ἘΠ ΓΕ 97 αδελφοις : ἈΥΥ 

αγιοις 1,92. [ημων] : Ἡ 

97 ορκιζω 35 Ἡπ --- αμὴν 

' [βαυφογ{ρίίο: εγφαφη ἀπὸ Αϑηνων υἱ απο Κορινϑου] 

" 629 δέ 



ο. Π]ρος Θεσσαλονικεις β. 

7,4. 4 
που 

ΑΡ 18,6.7. 6 

Μὲ 96,81. 

Ἡ 2.8 
15 66.16. 
ὅν 1096. 
ῬΒΆ 79,0. 

15. 9,10.19.951.. 9 

ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, ὥστε αὐτοὺς 

ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσϑαι. ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως 
ὃν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς ϑλίψεσιν 

ϑεοῦ, εἰς τὸ καταξιωϑῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας 
τοῦ ϑεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε, εἴπερ δίκαιον 
παρὰ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς ὑϑλίβουσιν ὑμᾶς 

τ ὑλέφιν " καὶ ὑμίν τοῖς ϑλιβομένοις ἄνεσιν μεὺ΄ 
ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽ 

8 οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ! ἐν πυρὶ. 
φλογύς, διδόντος ἐχδίχησιν τοῖς πὴ εἰδόσιν ϑεὸν 
καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου 
ἡμιῶν Ἰησοῦ, οἵτίνες δίκην τίσουσιν ὄλεϑρον αἰώ- 
γιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης 

᾿ΚΟΙ 8,4. 10 τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἔλϑη ἐνδοξασϑῆναι ἐν τοῖς 
ΤΕ 79,8 

68.56 λα 
Τ849.31 9411917. 

11 

15 9416: αμ .12 
Μι 1 

ἘΠῚ Ὁ 181 17. , 

8,11. Ὁ 

ἁγίοις αὐτοῦ καὶ ϑαυιασδῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς 
πιστεύσασι», ὅτι ἐπιστεύϑη τὸ μαρτύριον ἡμῶν 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ. Πἰὶς ὃ καὶ προσευ-. 

ὅ αἷς ἀνέχεσϑε, ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ 

όμεὺδα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα διιᾶς ἀξιώσῃ τῆς 
ν ῄ Ψ ς 3 ς 

χλήσεως ὃ ϑεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδο- 
χίαν ἀγαϑωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάιιει, 
ὅπως ἐνδοξασϑ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ. 

ὧν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

᾿Βοωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρου- 
σίας τοῦ κυρίου ἡιιῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν. ς ς | 

ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευ- 
ὑῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ ϑροεῖσϑαι, μήτε 
διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μνήτε δι᾿ ἐπιστολῆς 
ὡς δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἣ ἡμέρα τοῦ κυρίου. 

4 Ὦ ενεχεσδε ὃ ἨΝ, εν φλογι πυρος ὃ. 10 επιστευδη : 
Πὸ ζωνί ργο ἐεπιστωδη 2.1 ημων 19: [Η]-- 9 κυ- 
ριου : Ἡ.--Υ, 

4 καυχασὺαι' δ εν : ὉΓ και 9 ολεῦδοιο» 10 πιστευου- 
σιν 11] πληρώσει 138 [ησου 191: -ἰ Χριστου 9) μὴτε ϑο. 
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Προς Θεσσαλονικεις β'' 42,8- ιδ, 

μὴ τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον" 8. 114, 

ὅτι ἐὰν μὴ ἔλϑῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀπο- 
πι καλυφϑῇ ὁ ὃ ἄνϑρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς 
᾿ ἀπωλείας, ὃ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ 

πάντα λεγόμενον ὑεὺν ἢ σέβασμα, ὥατε αὐτὸν 
εἰς τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ καϑίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυ- 
τὸν ὅτι ἐστὶν ϑεός. Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν 
᾿ πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ον ὑμῖν; καὶ νῦν τὸ κατέ- 
΄-χον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφϑῆναι αὐτὸν ἔν τῷ 
αὐτοῦ χαιρῷ. τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται 
τῆς ἀνομίας" μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου 

᾿ς γένηται. καὶ τότε ἀποκαλυφϑήσεται ὁ ἄνομος, 
οὃν ὁ κύριος Ἰησοῦς ἀγελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στό- 
ει πάτος αὐτοῦ καὶ καταρ) γήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς 

ο 

᾿ 

: 
᾿ 

"παρουσίας αὐτοῦ, οὗ ἐστιν ἣ παρουσία κατ᾽ ἐνέρ- 

δ᾿ γειαν τοῦ σατανᾶ ἐν σπάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις 
καὶ τέρασιν ψεύδους ! καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας 

τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀν᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀλ η 
αδείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωδῆναι αὐτούς. καὶ 

διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ἐνέργειαν πλά- 

γῆς εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κοι- 

᾿υβῶσιν ἅπαντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληϑείᾳ 

ἧ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 
Γ΄ Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ ϑεῷ πάν- 

ποτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, 
ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὃ ϑεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν 

ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληϑείας, εἰς 

ὃ ἐχάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς 

περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ. Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ χρατεῖτε 

3 ανοµιας : ΠΒΥΝ αµαοτιας 4 ΗΝ ἔστιν | Η ϑεός --. 

6 Ὗ εαυτου 8 [ησους : [Ἡ]Ξ 1 | Ώ αναλοι 19 6ΕΝΝ παντες 

τ ὮΝ ἀπαρχὴν 14 εἰς ο: ΤΎΝ- και 

δ 4 ϑεου : -ἰ ὡς ὕεον ὅ ετι εµου οντος 8 αναλωσει 

οσα ος αδικ. εν τ, Ι αληὺ. : -ἰ Χριστου 11 πεµφει 

6 ευδοκ. : -ἵ- εν 14 υμας : ημας 

τ᾿ δῦ 

1 5.18; 4)8 

4 Όπ 1136. 
Ἐκ 38,2. 

7 Λο 9099, 

5 19114. 
00 49. 
ΑΡ 19.16.30, 

ϱ Μι 94,54. 
Αρ 18011 --18. 

109 Καὶ 5,15; 4,8. 

11 Καὶ 1,58, ὃ Τ' 4,4, 

12 

14 

16 8,9. 



Κο] 4,8. 

1 ΤΗ 5,94. 

ος 7,16. 
6 ὅ,10. 

Μι 1617. 
Ἢ 16,17. 

1 ΤῊ 1,6. 

Ἶ ἘΚ 4,12, 
1 ΤῈ 99. 
ἄν 8,17. 

Μι 10,10. 
1Κὶ 4,16. 

ον 8,19. 

2.168-. 8411, πω. Θα όνος Ἷ 

16 

17 

ὃ 

2 

ΑΝ 

τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχϑητε ΕἾΝ: διὰ "λόγον ἡ 
εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χροιστὸς καὶ ὁ ϑεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν, όν 
ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ 
ἐλπίδα ὀγαϑὴν ἐν χάριτι, παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς 
καρδίας καὶ στηρίξαι ὃν παντὶ ἔργῳ καὶ τών 
ἀγαθῷ. 

ἡ)ὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἵνα ῥδυσϑῶμεν ἀπὸ τῶν 
2 { ; 

ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνὑδρώπων"' οὐ γὰρ πάντων. 

Τὸ λοιπὸν προσεύχεσὺε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἐν 
ἴνα ὃ λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται κα- - 

8 ἡ πίστις. [Πιστὸς δὲ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει - 
4 

“8 

11 

ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἐλποθομ  Ν 
δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν [καὶ] 
ποιεῖτε χαὶ ποιήσετε. Ὁ δὲ κύριος χατευϑύναι 
ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ. καὶ 
εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χοισγοῦ. 

Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι 
τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσὺαι στ 
ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦν- 
τος χαὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν 
παρ᾽ ἡμῶν. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι 
ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν, | οὐδὲ δωρεὰν 
ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ὃν κόπῳ καὶ 
μόχϑῳ γυχτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι. πρὸς τὸ 
μὴ ἐπιβαρῆσαί τίνα ὑμῶν" οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν 
ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς 

τὸ μιμεῖσϑαι ἡμᾶς. καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, 

τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ δέλει - 
ἐργάξεσδαι, μηδὲ ἐσδιέτω. ἀκούομεν γάρ τινας 

16 Ἡ [ο] ϑεος 16.17 ΥΝ αγαδὴν. εν χαοιτι π. (510) 
8 4 [καὶ] ΥΝ ---Ἡ 6 [ημων] : ΠΤ--ΗΝ | ΕΛ παρελαβρετε 4 
| παρ: ὟΥ, αφ 

16 ο πατ. : και πατ. 3,8 κυρ. : Όεος 4 παραγγ. : 
-Ἔ Ὁμιν -- και εποιησατε ὁ νυχτα κ. Ὄμεραν 
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ἡ ατοῦντας ἐν ὑμῖν ἁτάκτως, μηδὲν ἐργαξο- 

ταραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ὃν κυρίῳ Ἰησοῦ 

οιστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυ- 

ύει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς. τοῦτον 
σημειοῦσὺδε, μὴ συναναμίγνυσδαι αὐτῷ, ἵνα ἐν- 

ἡ ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. 
κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

μεῖον ὃν πάσῃ ἐπιστολῇ" οὕτως γράφω. ἡ χάρις 18 
οὔ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων 
ῳ 

γινῶν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 

ἢ ΠΣ τοῦ ο οῦ ἡμῶν., 

πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς 

13 Ἡ ενκακήσητε 14 Π' σημµειουσδε" μὴ συναναμιγνυσὺδε 
δ νομέων : ΄ οὐκοδομὴν 

1 δια του ου ημων 1. Χριστοῦ 14 ημων 1 Όμων | 

: και 16 τοπω 18 Άη - ἀμὴν 

᾿Ἰἰϑυθοχίρθίο: εγραφηήη΄απο Αϑηνων υἱ Ῥωμης υἷ ο Τ80- 

668 Ῥ]βιάᾷί8ο | διὰ Τυχικου υἱ δια Σιλουανου και Τυχ.] 
Ἵ,1 επαγγελιαν 3 πατρος ημων 4 ζητησεις 

Φα ον δατ 

µένους ἀλλὰ περιεργαξοµένους" τοῖς δὲ τοιούτοις 12 1 ἘΝ ἀγα, 

ἡ» ἄρτον ἐσϑίωσιν. Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ 18 ἃ οἱς, 
κακήσητε καλοποιοῦντες. εἰ δέ τις οὐχ ὅπα- 146. 1 κΚὶ ὅ,5.11. 

ραπῇ: καὶ μὴ ὡς ἐχϑοὸν ἡγεῖσϑε, ἀλλὰ νουΐϑε- 15 
ἴτε ὡς ἀδελφόν. Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης 16 

Ὃ ἁἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὃ ἐστιν 173,5. 1 Κ 16/31, 

ἳ ο. Ὃ ος ΤρΙστοΣ ο ας κατ᾽ ΕἸΣ ΚΟΙ 1,57. 

Καϑὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναν ἐν Ἠφέσῳ, 8 Δοι 50,.. 

ἣν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν ἱ μηδὲ προσέχειν μύϑοις 4 «ο. 



18, Προς Τιμοϑεον α' 

1 15,10, ᾳ 5ο. ὅ πίστει, τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη 
᾿ 

0,4.50, ϐ 

γ 

Ἑ 7,15,8 

9 

6,3. 10 

615. 11 

Λος 9,15. 19 
1 Ἑ 16.9.10, 
6 1118 --16. 

19 

14 

1, 16.9: 19410. 15 

16 

Ἢ 10,57. 17 

6119. σα 8. 18 

ἐχ χαϑαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαϑῆς καὶ 
πίστεως ἀνυποκρίτου, ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξ- 
ετοάπησαν εἰς ματαιολογίαν, ϑέλοντες εἶναι νοµο- 
διδάσκαλοι, μὴὸὼ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε 
σσερὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. Οἴδαμεν δὲ ὅτι κα- 
λὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χοῆται,! εἰδὼς 
τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ χεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ. 
ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις 
καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδρο- 
φόνοις, Ι πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, 
φεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ 
διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
δόξης τοῦ ιαχαρίου ὑεοῦ, ὃ ἐπιστεύδην ἐγώ. 
Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί µε Χοιστῷ Ἰησοῦ. 
τῷ χυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο Ψέμενος 

εἰς διακονίαν, τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ 
διώχτην καὶ ὑβροιστήν: ἀλλὰ ἠλεήϑην, ὅτι ἀγνοῶν 
ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις 
τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς 
ὃν Χριστῷ Ἰησοῦ. πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης. 
ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλϑεν εἰς 
τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι" ὧν πρῶτός εἰμι 
ἐγώ" ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήϑην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ. 
ἐνδείξηται Ἀοιστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μαχρο- 
Νυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πι- 
στεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Τῷ δὲ βα- 
σιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφϑάοτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ ὑὡεῷ, 
τιινὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμνήν. 
Ταύτην τὴν παραγγελίάν παρατίϑεμαί σοι, τέχνον 
Τιμόϑεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, 

4 ΤΗ πιστει" 19 Ἡ ενδυναμουντι 16 ὮΤ Ίησους 
Χριστος 17 ΤῊΝ αφδαοτω αορατω μι. : 

8 χρησηται 19 καὶ χαριν 18 το : τον | οντα ΜῈΝ 
17 µονω : -ἵ- σοφῶω 
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ΤΠ Προς Τιμοϑεοὸν α΄ 1,19---9,.14, 

“ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, ἔχων 19 8,0; 6,10. 

πίστιν καὶ ἀγωϑὴν συνείδησιν, ἣν τινες ἀπωσά- 

μενου περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν' ὧν ἐστιν Ὑμέ- 30 5 

΄"ναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾶ, ᾿ 

ἵνα παιδευδῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 

ος Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσδαι Ὧ Ῥιν 4,0, 

δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ 

πάντων ἀνὑρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων ἃ 

"τῶν ὃν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον 

βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 

τοῦτο καλὸν, καὶ ἀπόδεχτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ὃ 111 4,10, 

ἡμῶν ϑεοῦ, ὃς πάντας ἀνϑρώπους ϑέλει σωϑῆναι 4 ορ ἶδοι 

᾿ καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας ἐλδεῖν. εἷς γὰρ εός, ὅ τ 8,59.80. 

. εἷς καὶ μεσίτης ϑεοῦ καὶ ἀνϑρώποων, ἄνϑρωπος 

Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ 6. ἃ 

πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις " εἰς ὃ ἐτέδην τ 

"ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος, ἀλήδειαν λέγω, οὐ 

'.αεύδομαι, διδάσκαλος ἐϑνῶν ἐν πίστει καὶ ἀλη- 

δείᾳ. ἨῬούλομαι οὖν προσεύχεσδαι τοὺς ἄνδρας 8 

ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς 

ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. Ὡσαύτως γυναῖχας ἐν 9 1} 3,8-Ὁ. 

᾿ χαταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης 

 χροσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσῷ ἢ 

 μαργαρίταις ἢ ἱμνατυσμνῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ὃ πρέπει 10 υ,10. 

᾿ γυγαιξὶν ἐπαγγελλομέναις ϑεοσέβειαν, ὃν ἔργων 

' ἀγαϑῶν. Γυνὴ ἐν ἠσυχίᾳ μανϑανέτω ἐν πάσῃ 11 Ὦ 6. 

 ῥαοταγῇ᾽ διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ 19 ὃν δον 

᾿αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. Ἀδὰμ 19 ἄπαρ τι 

γὰρ πρῶτος ἐπλάσδη, εἶτα Εὔα. καὶ Ἀδὰμ οὐκ 14 ἂν 16, 

τ ἠπατήϑη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηδεῖσα ἐν παραβάσει νι 
ο ο... π ῃ... 
Α ο΄ 75 ἨΠ' στρατευση 2,8 δε διαλογισμων 9 Ἡ κοσµιως | 

ΖΟΥ͂Ν χουσιω 18 Ἠ αλλα 18 Η Εὔα 
αν. 

τ 9,1 παράκαλει ὃ τουτο γαρ 6 οὗ το µ. κ. ι. δδοϑη 

7ο επιστευθην | λεω: εν Χοριστω | πιστει : γνὠσευ 

οἱ πνευµατι 9 ὡσαυτως και τας γ. | και 29: ἢ 

4 απατηδεισα 
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4 εἰς νὰ, τῶν νο ΣΟΥ τ Ν σ, [ ᾿ κ τν 9 . ΐ χ᾽ Ξῖδἢ ον ΤΥ αὐτὶ αν πολέ ορ: ἢ γι ος ἐ- τ «ΕΙ 

γ' 

θ᾽ 5::13.18,.Ὁ. ὙΠΙρθ δ, Τιμοϑεον α 

: 16 γέγονεν' σωϑήσεται δὲ διὰ τῆς τέκνογονίας, ἐὰν. 
τ | μείνωσιν ὃν πίστει καὶ ἀγάπῃ κἀὶ ἁγιασιῷ μετὰ 

σωφροσύνης. 
Λοί 90,58. ϱ) Πιστὸς ὁ λόγος" εἶ τις ἑπισκοπῆς ὀρέγεται, 
τι 1,6... 9 καλοῦ ἔργου ἐπινδυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον 

ἀνεπίλημσττον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφά- 
Εἰ λιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενο, ὀιδακτικόν, 
Ἔ 8 Ἱμὴ πάροινον, μὴ σπλήχτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, 

1 51 9,19, 4 ἀφιλάργυρον, Ιτοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενο», - 
τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος, 

ὅ (εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴχου προστῆναι οὐκ οἵδεν, 
θ σῶς ἐκκλησίας ὡεοῦ ὁ πιμελήσεται.;) (υὴ νεόφυτον, 

ἵνα μὴ τυφωδεὶς εἰς κοίµα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 
-ὅμο, 7 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν “χαλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωδεν, 

ο ο ένα ένα μὴ" εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ 
αρα, Αοιθις, 8 διαβόλου. Διακόνους « ὡσαύτως σέμνούς, μὴ δι- 
πο λόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχοο- - 

ἳ 9 κερδεῖς, ἔχοντας τὸ μνυστήριον τῆς πίστεως ἐν 
10 καϑαρᾷ συνειδήσει. καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσϑω- 

σαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 
ἢν 5.8, 11 γυναῖκας ὡσαύτως σειυνάς, μὴ διαβόλους, γηφα- 

ο 190 λίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. διάκονοι. ἔστωσαν μιᾶς. 
γυναικὸς ἄνδρες, τέχνων χαλῶς προϊστάμενοι καὶ 

18 τῶν ἰδίων οἴκων. οἱ γὰρ χαλῶς διακονήσαντες Ὁ 
βαϑιμὼὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν 

14 παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ταῦτα 
ο. 5.90. 15 σοι γράφω ἑλσίζον ἐλϑεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει" ἐὰν 

᾿ δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴχῳ ϑεοῦ 
ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία ϑεοῦ ζῶντος, δὲ 

σα λο. 16 στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληδείας. καὶ όμολο- Τὶ 14, Με 10,19. 

15ὅ.3,1 Ἡ σωφροσυνης" πιστ. ο λογος. ο τις που. 5θοί. 
πο) 3,1 Πιστος : ανδρωπινος μετὰ ᾗἩ Ἡ 
[προς σε] Ἐν πρὸς. σε | Τ τάχιον ἽΝ ὌΝ τ 2: 

3,3. πληχτὴν : - μὴ αισχροκερδη 7 δὲ  -Ἐ αυτον "ἃ 
δ - σε νους 14 - ποος σε 15.16 ζωντος, οἱ αληϑειας ᾿ῳ 
και ' 4 

ον δ80 



ες ἀρ νι ἔς ὙΠῸ ο. 

ο μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυ- 
. στήριον" | 
ος ὃς ἐφανερώδη ἐν σαρκί, 

ἐδικαιώῦδη ἐν πνεύματι, 
 ὥφϑη ἀγγέλοις, 

ἐχηούχϑη ἐν ἔὔνεσιν, 
ἐπιστεύδη ἐν κόσμῳ. 

ἀνελήμφὺη ἐν δόξῃ. 

-καιροῖς' ἀποστήσόνταί τινες τῆς πίστεως, προσέ- 

᾿ζοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαι- 

! “μονίων, Ι ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, χεκαυστηριασ- 

μένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, χωλυόντων γαμεῖν, 

᾿ἀπέχεσϑαι βρωμάτων, ἃ ὁ δεὸς ἔχτισεν εἰς μετά- 

᾿λημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνω- 

χόσι τὴν ἀλήϑειαν. ὅτι πᾶν κτίσμα ϑεοῦ καλόν, 

"καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανό- 

ον: ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου ϑεοῦ καὶ ἑἐντεύ- 

: ξεως. Ταῦτα ὑποτιδέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς 

ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς 

Γ “λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας 

ἡ παρηχκολούϑηκας" τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώ- 

“δεῖς μύδους παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς 

εὐσέβειαν. ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον 

ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέ- 

λιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν χαὶ 

᾿ τῆς μελλούσης. πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀπο- 

ϑοχῆς ἄξιος" εἰς τοῦτο γὰρ αμ καὶ ἀγώνι- 

τς ομολογουµεν ὡς µ. 4.1 πλανης 4 κεκαυτηο. 

10 γαρ ; -ἴ και 

δοι 

ἡ προς  οδο α 1-1, 

Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις 4 ΤΗ. 3Ρ 53.8.. 
14 18, 10 5,18. 

ων] οπ 9.8. 
1Κ 10,80.31. 

4 ἄπ 1,81. 
Λος 10.10, 

7 1μ::6,90. 
9 Τ 910.98. 
Τὸ.1,14: 8,9. 

8. 0,0. 

““πῷ. βου: ἢ 



ΤῈ 9:10. 

ΠΑΡ 6.6: 

Ἑ 11,14. 

Τιν 19.85. 

σι 

. 

ὃν 49,11, 
1, 9,91: 18,7. 

411- Όμι, Ἴ]ρος Τιμοδεον α 

11 

18 

14 

1ὅ 

-Ἱ ον 

11 

19 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μηδείς σου. 
τῆς νεότητος καταφρονείω, ἀλλὰ τύπος γίνου 
τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστοοφῇ, ὃν ἀγάπῃ, 
ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ 
ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. μὴ 
ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόϑη σοι διὰ 
ποοφητείας μετὰ ἐπιδέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσ- 
θυτερίου. ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσϑι, ἵνα σου 
ἣ προχοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν. ἔπεχε σεαυτῷ καὶ 
τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς" τοῦτο γὰρ ποιῶν 
καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 

ΠΙρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει, 
ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, | πρεσβυτέρας 
ὡς μητέρας, νεὠτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 
Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. εἰ δέ τις χήρα 
τέχνα ἢ ἔχγονα ἔχει, μαῳϑανέτωσαν πρῶτον τὸν 
ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς 
ποογόνοις" τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεχτον ἐνώπιον 
τοῦ ὑεοῦ. ἣἡἣ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη 
ἤλπικεν ἐπὶ [τὸν] δεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσε-. 
συν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυχτὸς καὶ ἡμέρας" ἡ 
δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέδνηκεν. καὶ ταῦτα παράγ- 
γελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν. εἰ δέ τις τῶν 
ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν 
πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείδων. Χήρα. 
καταλεγέσϑω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, 
ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, | ἐν ἔργοις καλοῖς μαοτυρουμένη, 
εἰ ἐτεχνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας 
ἔνγυψεν, εἰ Ὀλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ 
ἀγαὺῷ ἐκηκολούϑησεν. νεωτέρας δὲ χήρας παραι-- 
τοῦ: ὅταν γὰρ χαταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, 

19 Ἢ αγνια 5,8  αγνια ὅ ἩΤῪΝ -- [τον] | ϑεον : ΥΝ 
Κυριον 8 ΦῪΝ ποονοει 

19 αγαπη : -Ἐ εν πνευματι 14 πρεσβυτερου 15 εν 
πασιν 5,4 καλὸν και αποὸ. 8. Οὐχεξίῶν : ὉΓ τῶν , 

9 



Προς Τιμοϑεον α ἌΞΕΙ: 

ἔχουσαι, χοίμα ὅτι τὴν πρώτην 12 

πίστιν ἠϑέτησαν᾽ ἅμα δὲ καὶ ἀογαὶ μανδάνουσιν 19 5 Ὑι 8,11, 

 περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ µόνον δὲ ἀργαὶ 

᾿ ἀλλὰ χαὶ φλύαροι χαὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ 

᾿ δέοντα. βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνο- 141 τ|9. 

γονεῖν, οἰχοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι 

“τῷ ἀντιχειμένῳ λοιδορίας χάριν" ἤδη γάρ τινες 15 

Ε ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. εἴ τις πιστὴ 16 

" ἔχει χήρας, ἐπαρχείσϑω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσὺω 

Ε. ἡ ἐχκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήθαις ἐπαρχέσῃ. 

Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 117 12. 

-..ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ 

᾽ 

διδασκαλίᾳ. λέγει γὰρ ἡ γραφή": βοῦν ἀλοῶντα 18 ρε λές τάς: 
ενώ ἜΝ 

αὐτοῦ. κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παρα- 19 οι 19,6. 

δέχου, ἐχτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. ΜῈ 1916 

Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα 20 ἃ 5,4. 

καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. διαμαρτύρομαι 21 

ο ὀνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ Χοιστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν 

 ἐχλεχτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προ- 

 χρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. Χεῖρας 22 «,.4. 

 χαχέως μηδενὶ ἐπιτίϑει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις 

ἀλλοτρίαις" σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. Μηκέτι ὑδρο- 28 

᾿ πότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χοῶ διὰ τὸν στόμαχον 

καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. Τινῶν ἀνὺρώ- 34 

σῶν αἱ ἁμαρτίαι προόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς 

᾿ χρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπαχκολουϑοῦσιν: ὡσαύτως 356 

"καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως 

ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ϐ. πο,5. τι9,9.0. 

ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς 

υῇ 

᾿ 
: 

᾿ 

ἡ 

οὐ φιμώσεις, καί: ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισὺοῦ 

Ὡ 

αἰ 

Ε΄": “16 τις : ὙΥὴ- πιστος ἢ | 5ΥΝ επαρκειτω 19 Ἐ᾿-- 

εκτος... μαρτυρῶν 20 τους : Ἡ-]ι- [δὲ] 

ο, ; 

ΠῚ 128 κηµωώσεις Ι| τοῦ μισϑου : της τροφῆς 31 σίροσ- 

οχλησιν. 88 στοµ. : 1 σοὺ 95 ὠσαυτως ὃε | δυναται 

099 



Ι] ον δὴ! 8,8: 4,4, 
μ 

Ῥῆηνα 16. 

6 1,6--9 
9. 1 1,18. 

1,14 

4/8. ΕΙ 4,11,19, 
Ἡ 18.6. 

Ἔσο] ὅ, 14. 

7ο 1191. 

Ῥυν 80,8, 

Ῥνν 81982. 9 σπάσματα, τούτοις ἀρκεσὺησόμεῦα. οἱ δὲ βουλό-" ε 

«1 Κ 905,90. 

ος ας αν Προς “Τιμοϑεον Ὥς 

8 

.10 

5.11 

12 

ἀξίους ἡγείσϑωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ 
καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. οἱ δὲ πιστοὺς 
ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελ- 
φοί εἶσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί 
εἶσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμ-. 
ῥανόμενοι, 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. εἴ τις ἕτερο- 
διδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, 
τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ 
εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, ἱτετύφωται, μηδὲν ἐπιστά- | 
μενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, 
ἐξ ὧν γίνεται φϑόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι 
πονηραί, διαπαρατριβαὶ διεφϑαρμένων ἀνϑροώπων. 
τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληϑείας, γομµι- 
ζόντων πορισιὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. ἔστιν δὲ 
πορισμὸς μέγας ἣ εὐσέβειω μετὰ αὐταρχείας " οὐδὲν 
γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἔξεγεγ- 
κεῖν τι δυνάμεϑα" ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκε- 

μδνον πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ. 
παγίδα καὶ ἐπυϑυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλα- 
βεράς, αἵτινες βυϑίξουσιν. τοὺς ἀνϑρώπους ΘΙΟΝ 
ὀλεῦρον καὶ ἀπώλειαν. δίζα γὰρ πάντων τῶν 
κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι, 
ἀπεπλανήϑησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς 
περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. Σὺ δέ, ὦ ἄν- 
ὕϑρωπε ϑεοῦ, ταῦτα φεῦγε" δίωκε δὲ δικαιοσύνην, 
εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραὐπαδίαν, 
ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ 
τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήϑης καὶ ὡμολόγη- - 

9 Ὦ αγαπητοί, 8. Τ' προσεχεται 7 οτι: ἢ" (611, Ραΐπι 
οτι ἴοτί. π{6ΥΡο].) δ ὮΥΥ διατροφὴν 11 ὕεου : Ὦ ῬΙ ἁ 
του | ἢ πραὐπά θειαν ς 

4 γεννῶνται φδονοι ερεις ὃ Ώη -- αφιστασο απο τῶν 
τοιουτων 7 οτι: ῬΡ δηλον 9 παγιδα(ς) -- του δια- 
βολου 10 πολλαις : ποικίλαις 11 πφαοτητα 19 ην: -Ἐ και 
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Ἦν Προς ο, ΚΑ ΡΙΝΕ με 

πόρων. ᾿παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ὩΣ 18 ο 18,86.87; 

ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χοιστοῦ Ἰησοῦ τοῦ ὌΝ 

μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου [Πειλάτου τὴν καλὴν 

“ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀν- 14 

ἢ επίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν 

᾿ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος 16 1.11. Ἂν 1714. 

καὶ - μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόν- ἀπ ν 

τῶν χαὶ κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων 16 Ἐς 88,20, 

ἀϑανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς 

᾿ ᾿ἀνϑρώπον οὐδὲ ἰδεῖν δύναται" ᾧ τιμνὴ καὶ χράτος 

αἰώνιον" ἀμήν. Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι 17 δε 65,1, 

 παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ ὅπ ΠΤ 

πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ ϑεῷ τῷ παρέχοντι 

ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, ἀγαϑοεργεῖν, 18 

᾿ πλουτεῖν ἔν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, 

κοινωνικούς, | ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς ϑεμέλιον 19 Μι 6,50, 

ἢ 'χαλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως 

ζωής . Ὦ Τιμόϑεε, τὴν παραϑήκην φύλαξον, 90. 4/1. 5. Ἑ 114. 

᾿ ἐχτρεπόμενος τὰς βεβήλους πενοφωνίας καὶ ἀντι- 

' ὼέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἣν τινες ἔπαγ- 21 1,6, 5 0 918, 

Τελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. 

τς Ἢ χάρις μεὺ ὑμῶν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Ρ 

. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ ϑελή- 1 

ματος ϑεοῦ κατ’ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ὃν Χριστῷ 

18 πη 1γ.--- σοι | Τ-- του 19 | ἢ 1ησου Χριστου 17 ἈΠ' 

ηλα φρονεῖν Ι επιρο: Ν εν | ϑεέὼ : ὮῬΥ τω 

ΦΑΜΕΝ ΩΣ ζωοποιουντος 16 και φως 17 ϑεω : -ἰ- (τω) ζωντι 

19 οντως : αιώνιου 90 καινοφωνιας ἐΐ 2 Τ 2,16. 

ἽΝ ΘΙ ΒΡ ρεῖο: εγραφη απὸ Λάοδικειας . τὸ τις «εστιν 

μητροπολις Φρυγιας τῆς Καπατιανης (Πακατιανης νἱ απο 

κοπολέως υἱ ἀπὸ Αθηνων υἱ απο Ῥωμηῆς - διὰ Τίτου 
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τ Δο[38.1: 94,16. 
: Ῥῃ 8,6. 

Αοί 16.1. 

1 ΤῊ 6,19. 
1 Τ 4.14. 

Ἑ 8,18. 

Ἡ 1.16. 

πι 916. 

Ἡ 16.96, 
1 Καὶ 15.56.07. 

Ἡ 9,14, 

1 Τ 5,7, 

1.6.8. Πέ 91, 

μῶν... ὁ" 
λ 

1,2--.18; Προς Τιμοῦεον Ἡν 

ὃ Ἰησοῦ! Τιμοδέφ ἀγαπητῷ τέκνῳ" χάρις, ἔλεος, 
εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν. 

8 Χάρι ἔχω τῷ ϑεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων 
ἐν καδαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν. 
περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν µου, γυχτὸς καὶ 

4 ἡμέρας | ἐπιποϑῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν 
ὅ δακρύώων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, Γὑπόμνησιν λαβὼν. 
τῆς ὃν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν 
πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητοί 

θ σου νίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. Δι᾿ ἣν 
αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα 
τοῦ ϑεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπυϑέσεως τῶν 

7 χειρῶν μου. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ ϑεὸς πνεῦμα 
δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σώφρονισ- 

8 μοῦ. μὴ οὖν ἐπαισχυνϑῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου 
ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συν- 
κακοπάδησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν ὑὼεοῦ, 

9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, 
οὗ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίων πρόϑεσιν. 
καὶ χάριν, τὴν δοψεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

10 πρὸ χρόνων αἰωνίων, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ ὁ 
τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ, 
καταργήσαντος μὲν τὸν Φάνατον φωτίσαντος δὲ 

11 ζωὴν καὶ ἀφϑαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, εἰς ὃ 
ἐτέδην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος" 

19 δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαι- 

᾿ 

2 

σχύνοµαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισµαι 
ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραδήκην μου φυλάξαι 

18 εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαι- 
γόνγτων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤχουσας ἐν πίστει 

9 Χρ. ]1ησ. : ἢ κυριου ]ησ. Χο. ὃ ΤῪΝ μου νυκχτος κ. 
ημερας, 4 πληρωδω, : Ἠ--, 1: ὁ ϑεου : Ἠ Χοιστου 
10 ὙΝ ἴησου Χριστου 11 διδασκ. : Ὦ-- [εὓνων] 18 ων : 
5 Γον. 6ΙΤ. Ῥτίτη, ϱγο ὃν 13.14 ΥΥ ΊΊκουσας. ΕΝ... Ἰήσου την 

δ λαμβανων ϐ υπομιμνησκω 11 -- καὶ 29 
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ἤχκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦν- 

με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν Φύγελος καὶ 

ως) σ α ΕΣ , ᾿" κι [μὲ , 

ἴκῳ, ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν 

ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ χυρίου ὃν ἐκείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ" --- καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον 

᾿ σὺ γιγώσκεις. 
ή ᾿ Σὺ οὖν, τέκνον µου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι 2 

Τὰ ο τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ 2 

διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράϑου πιστοῖς 

' ἀνδρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους 

διδάξαι. συνκακοπάϑησον ὡς καλὸς στρατιώτης 

ἠδ Χριστοῦ Ἰησοῦ. οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται 4 

' τὰῖς τοῦ βίου πραγµατίαις, ἵνα τῷ στρατολογή- 

᾿ σαντι ἀρέσῃ. ἐὰν δὲ καὶ ἀϑλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ὅ 

. ἐὰν μὴ νομίμως ἀϑλήσῃ. τὸν κοπιῶντα γεωργὸν 6 

π , δεῖ αμ τῶν καρπῶν ο ας νόει ὃ 7 

ἰϑν 

; ̓ Μινημόνευε δοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεχρῶν, 8 

᾿ ἐκ σπέρματος Δαυείδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου" 

ἐν ᾧ καχοπαϑῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ 9 

ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεχτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σῶ- 

Ἶ ̓τηρίας τύχωσιν τῆς ὃν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης 

16 Τ' ᾽᾿Ερμογενῆς 17 ὟΝ σπουδαιοτερως | ΥΝ ευρεν. 

18 ΥΝ ἥμερα. 94 ΤΠΉΥῪΝ πραγματειαις 9 Ἡ κακουργος. 

"άλλα ... δεδεται" 11 ὟΝ λογος. 19 Ἢ, συμβασιλ. 

ὺ 16 Φυγελλος 16 επησχυν δη 17 σπουδαιοτερον 

Ι 18 δίη. : -ἕ µου 9,ὃ συ ουν κακοπαῦησον 6 προτερον 

το. δφή 
097 

Προς Τιμοϑεον β'΄ 4,14. 2,19, 

“Ῥομογένης. δῴη ἔλεος ὃ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου 16 

"μου οὐκ ἐπαισχύνϑη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ 17 

σπουδαίως ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν" --- δῴη αὐτῷ 18 9κ 21. 

καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" τὴν καλὴν παρα- 14 τ 6,50, 

ος ὃν ἡμῖν. Οἴδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν 15 1.19. 

4,8. 

Ψ ἘΠ ΘΠ: 

1 Καὶ 1ὅ.,4,20, 
9. ὅΐτη “7,)1ς 

ἘΣ 8,1,18. 
ΡΕ ὃ, 1π. 
Ῥὴ 1, 9 14, 

ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ οὐ δέδεται. διὰ τοῦτο πάντα 10 κοι 1,54. 

αἰωνίου. Πιστὸς ὁ λόγος" εἰ γὰρ συναπεάνομεν, 11ο κ 411. 

καὶ συνζήσοµεν εἰ ὑὁπομένομεν, καὶ συνβασιλεύ- 19 μι 10,88. 



98-05. τ Ίρος Τιμοῦεον ὃ. ὙΠ "Αἱ 

σομεν" εἰ ἀρνησόμεῦα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς" 
τον 18 εἷ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι. 

1 64. ιο. 14 γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. Ταῦτα ὑπομίμνησκε, ) 
διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ μὴ Λογομαχεῖν. 

᾿ ἐστ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόν- 
" 1718. γι 8.16 τῶν. σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι. τῷ. 
η ὑδεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρδοτομοῦντα τὸν 
“ {Ὁ 4,16 λόγον τῆς ἀληϑείας. τὰς δὲ βεβήλους κενοφωγίας 

στξριΐστασο" ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, 
1} 1,50. 17 καὶ ὃ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγθαινα νομὴν ἔξει" ὧν 

ον 18 ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, οἵτινες περὶ τὴν 
ἼΩΝ ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γε- 

τα 19 γονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. ὁ 
98,617... μέντοι στερεὸς δεμέλιος τοῦ ϑεοῦ ἕστηκεν, ἔχων Η 

ἊΣ ατα τὴν σφραγῖδα ταύτην: ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας. 
κ αὐτοῦ, καί' ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀφο- 

{κ 8.5. 80 μάζων τὸ ὄνομα κυρίου. “ὃν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐχ 
ο Ωφότιν μόνον σκεύη χουσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ 

ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ 
841. 31 εἰς ἀτιμίαν" ἐὰν οὖν τις ἐχκαϑάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ 

ἶ τούτων, ἔσται σχεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, - 
πο: εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν 
απ όμι; 1. 99 ἡτοιμασμένον. τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιϑυμίας φεῦγε, 

δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην 
ἰνετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καϑαρᾶς 

1 41,28 χαρδίας. τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις 
πα τ, 4 παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας" δοῦλον δὲ 

κυρίου οὐ δεῖ μάχεσϑαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς : 
1} 54. 26 πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, | ἐν πραύτητι παι- - 

δεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, (ή ποτε δῴη αὐ- - 

14 δεου : ἈΝ κυριου. 17 Ἡ Φίλητος 18 αναστασιν τ 
Π[Ώ1ΥΥ ϱν την 391 ὟΝ εις τιμὴν ηγιάσμ. 99 μδτὰ τς Ἢ 
παντων 9 ἈΝΝ δώῃ ; 

19 αονουμεὺδα 15 -- γαο 14 Λογοµαχει | επ: εις 
19 κυριος : -ἵ- παντας 31 ἡγιᾶασμε : - και 34 γηπιον 
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ο Ἠθος τι 

καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, 

ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου δέλημα. 

ο Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ὃν ἐσχάταις ἡμέραις 

ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί" ἔσονται γὰρ οἱ ἄν- 

ϑρωώποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερή- 

φανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπευϑεῖς, ἀχάριστοι, 

.ἀνόσιοι, | ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, 

' ἀνήμεροι, ἀφιλάγαδοι, προδόται, προπετεῖς, τετυ- 

Φωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόδεοι, | ἔχοντες 

μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνη- 

μένοι" καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἔκ τούτων γάρ 

εἶσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτί- 

ζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα 

ἐπυϑυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανϑάνοντα καὶ 

μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληδείας ἐλδεῖν δυνά- 

μενα. ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς καὶ Ιαμβοῆς ἀντέ- 

στῆσαν Μωῦσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνὑδίστανται τῇ 

" ἀληγδείᾳ, ἄνδρωποι χατεφὑαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδό- 

Ἢ Χιμοι περὶ τὴν πίστιν. ἀλλ᾽ οὐ προχόψουσιν ἐπὶ 

᾿ πλεῖον" ἢ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, 

᾿ ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. Σὺ δὲ παρηκολούὑησάς 

μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προψέσει, τῇ 

πίστει, τῇ μακροϑυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, «τῇ ὑπομογῇ, 

ΟΙτοῖς διωγμοῖς, τοῖς παϑήμασιν, οἷά µοι ἐγένετο 

ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις" οἵους διωγ- 

μοὺς ὑπήνεγκα, καὶ ἐν πάντων μὲ ἐρύσατο ὃ 

κύριος. καὶ πάντες δὲ οἱ ϑέλοντες ζῆν εὐσεβῶς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχϑήσονται. πονηροὶ δὲ ἄν- 

ορ ὟΝ αυτου, 

 παρηκολουὑηκας 
8.8 Ιαμῤρης : π' Μαμβῤοῆς 10 Ἡ 

19 Ἡ, ευσεβως ζην 

ὁ αιχμαλωτευοντες 3. - αστοργοι 
Αγντιοχ. 1 -Ἱἵ- ἆ 

8,1 γινωσκετε 
11 εγένοντο | πα 7. 10 -- τη αγατ] 

"δια την θεκλαν επαὺεν 

ο ει 689 

οϑεον β'΄ 8,.6.-8,18, 

26 

ΟΣ 
9 
Ὡ 

8 

4 

ὄ 

6 

10 

Τά]. 
Ἀπ 1929 55: 

ῬᾺ 8,19. 

Μι 7,16.91. 
Ἡ 9,90. 
Ῥε 1,16. 

Μι 98,14, 
πε 11 

9.98, 

Ἐκ 711.95. 
11 θ/ὅς 1,15. 

11 Λοι 18,50: 

19 

146.19. 
Ῥν 9450. 

Με 16.54, 
Λος 14,55, 

δι τ 4,1. 

Φρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, 



91: 5.Ρ1,19-.-9 

απ θα: 

1Ρ 4/5. 

Λο 90,50.81. 

4715. 1 Πρ 4.1. 

ἘΠῚ τῶ 
ϱ ΤΕ 9:11. 

9.8. ΕἸ 4011. 

Ῥῃ 2,17, 

πο 
αλ 6, 

Ῥῃ 8, 

9ὅ 
19. 
14. 

96. 1 Ῥ 5,4. 
7. 1.19, 

ΑΡ 9110. 

91, 1,4. 

ο] 4,14, 

814-410, 

.14 

17 

2 

4 

6 

συ 

10 

Ί]ρος Τιμοῦεον '΄ 

πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ὃν οἷς 
ἔμαϑες καὶ ἐπιστώϑης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαῦες, 
"καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ 
δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως 
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. πᾶσα γραφὴ ϑεόπνευστος 
καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, 
πρὸς ἐπανόρϑωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιο- 
σύνῃ, ᾿ἵνα ἄρτιος ᾖ ὃ τοῦ ϑεοῦ ἄνϑρωπος, πρὸς 
στῶν ἔργον ἀγαϑὸν ἐξηρτισμένος. Διαμαρτύρο- 
(ναι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ 
μέλλοντος κρίνειν ζῶντεις καὶ νεκρούς, καὶ τὴν 
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ" κήρυξον 
τὸν λόγον, ἐπίστηὺι εὐκαίρως ἀκαίρος, ἔλεγξον, 
ἐπυτίμησον, παρακάλεσον, ἐν σπάσῃ μαχροϑυμίᾳ 
καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαυνούσης 
διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας. 
ἐπυϑυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους 
χνηϑόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληϑείας 
τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύϑους 
ἐχτραπήσονται. σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακο- 
στάϑησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν δια- 
χονίαν σου πληροφόρησον. γὼ γὰρ ἤδη 
σπένδομαι, καὶ ὃ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου 
ἐφέστηκεν. τὸν χαλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν 
δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα. λοιπὸν 

ἀπόκειταί μον ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 

ἀποδώσει μοι ὃ κύριος ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃ 
δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι 
τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

Σπούδασον ἐλϑεῖν πρός μὲ ταχέως" Δημᾶς 

4.1 Ὦ χριναι | 
ἐπιτιμησον 

16 ερα : ΤΟΣ [τα] 16 Τ' παιδιαν 
βασ. αυτου : ΒΕ, ,Υ͂. 9 ὮΤ' παρακαλεσον, 

4,1 διαµαρτ. ουν εγω | , και 
ὅ κακοπαὺ. : -- ὡς καλος στρατιώτης - 

ϐ της ἐμῆς ανα). 8. -- πᾶσι 

δ40 ἣ 

14 τινος 160 ελεγχον 
τὴν : κατα τὴν 
Χριστου Ιησου 



λ 

"φάρο µε ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ 

εν ἐπορεύϑη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίων, 

Τίτος εἰς Δαλματίαν' Λουκᾶς ἐστιν μόνος μἐνετ΄ 

ἐμοῦ. Μάρχον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ" ἔστιν 

γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. Τυχικὸν δὲ 

ἀπέστειλα εἰς Ἤφεσον. τὸν φελόνην, ὃν ἀπέλιπον 

ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ 

: ̓  βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβοάνας. Ἀλέξανδρος ὁ 

χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο" ἀποδώσει 

αὐτῷ ὃ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ" ὃν καὶ σὺ 

᾿ς φυλάσσου" λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

Ἐν τῇ πρώτῃ µου ἀπολογίᾳ οὐδείς μον παρ- 

εγένετο, ἀλλὰ πάντες μὲ ἐγκατέλιπον" μὴ αὐτοῖς 

ο, λογισϑείη" ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνά- 

"μωσέν µε, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηϑῇ 

χαὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ ἐρύσϑην ἐκ 

στόματος λέοντος. ὀὁύσεταί µε ὁ κύριος ἀπὸ παν- 

τὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν 

αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον" ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

τ΄ Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὄνησι- 

φόρου οἶχον. Ἤραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνϑῳ, 

''Τοόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσϑενοῦντα. 

ΙΣπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλϑεῖν. Ἀσπάξεταί 

σε Ηὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος 'καὶ Κλαυδία 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 

ἵ Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις 

-'.μεὺ” ὑμῶν. 

ἫΝ 10 646 εγκατελειπεν | Ταλατιαν : ΓΤ Γαλλιαν 19 Ἡ 

 ηχικον 18 δὲ απελειπον 16 δὲ εγκατελειπον 19 ΆΑκυλαν : 

ΟΠ, Λεκτρὰν την γυναικα αυτου και Σιµαίαν και Ζηνωνα 

"ντους Όιους αυτου, 90 41 απελειπον 91 Ἡ [παντες] 

29 κυριος : Ἡ-- Ίηήσους 

.. 11 αγαγε 14 αποδωη 15 ανδεστηκὲ 17 ακουση 18 και 

τ ρυσ. 39 η χαο. μι ὑμῶν : δρρῶσο εν ειρήνη Ι ἔπ -ἵ- αμὴν 

ο΄ Βαρβοτρίίο: εγραφη απο Λαοδικειας οἱ ἀπὸ Ῥωμης -- 

οτε εκ δευτέρου παρεστήη Παυλος τω χαισαφι Ῥωιης Νερωνι 

641 

δι ΠῸΟος Τιμοϑεον θ΄ 411-259, 

11 Λοι 16,87. 
Κοὶ 4,10. 

19 Αοὐ 90.4. 
- Β6,51. Κο] 4)7, 

19 

τ 1.90. 
14. ο ὅ᾽ὰ 8,89. 

Ρ5 29.4: 63,18. 
Ῥγυν 94415. 

15 

16 145, 

17 Ῥᾳ 99,99, 
1)η) 6,31. 98. 
Αοὲ 98,11: 

97,98, 

18 

ἈΑοὐὲ 18,9. 
19 1.16. καὶ 10,8. 
90 Λοί 19,99, 

Ἀοε 20,4; 
9199. 

21 
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ΕΞ, Πθόδ ορ ΘΟ ΟΒΟΝ 

ο. | ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Ὄ 
Ἐὴ 1 Παῦλος δοῦλος ὑεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν δεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν. 
9 ἀληϑείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν ! ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς. 
αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς ϑεὸς πρὸ. 

10, 8 χοόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν 
ὟΣ λόγον αὐτοῦ ὃν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύϑην ἐγὼ κατ᾽ | 

11ο. 4 ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, Τίτῳ γνησίῳ. 
τέχνῳ κατὰ ποινην πίστιν’ χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ὑεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν. . : 

δ Τούτου ο ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ 
λείποντα ἐπιδιοοὑδώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν 

11 3,».4, 6 πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι Φιεταξάµην, ! εἴ τίς ἐστιν 
ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, 

κα. 7 ψνὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ γὰρ - 
Υ ο ο4 η 3 , 3 , ο 3 

εν 1ρὅ» τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς ϑεοῦ οἴκο- 
ο Ν νόμον, μὴ αὐϑάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ 

8 πλήκτην, μὴ αἰσχοοκερδῆ, ! ἀλλὰ φιλόξενον, φιλά- 
δαν 110. 9 γάϑον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, | ἀντεχό- 

ἦς µενον. τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα 
. δυνατὸς ἢ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ 

ἢ 10 ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. Εἰσὶν 
σα γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι, µαταιολόγοι καὶ φρενα- 
οκ) 97.40.11 πάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς, ! οὓς δεῖ. 

1 Ν Ἀριστου Ιησου Ἡ Ἀριστου [Τησου] 9.8 Ἡ αιωνιων. 
εφ..... εδιοις, ὃ 4 απελειπον 10 ΥΝ πολλοί, : 

᾿ 

3 επὶδν 4 και 19:ελεος | και 29 : - κυριου ὅ κατελι- - 
σον οἱ κατελειπον  επιδιοοϑωσης 9 εν... ὑγιαινουση : 
τους εν παση ὃλιφψει | ἥπ - μὴ χειροτονεῖν διγαµους μηδὲ 
ῥιακονους αυτους ποιειν, µήδε γυναικας εχειν εκ διγαμιας " 
δε ποοσερχεσδώσαν εν τω ὑυσιαστηριω Λειτουργειν το 
ϑειον. τους αθχοντας τους αδικοκριτας καὶ αρπαγας αμ 
φευστας και ανελεηµονας έλεγχε ως ϑεου διάκονος 10 πολ.» 
λοι 1 -- και | --της ρά 
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Προς, λος. ΕΝ 

ιδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχοοῦ κέρδους χάοιν. εἶπέν 19 
ις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης: 
Κρῆτες ἀεὶ φεῦσται, καχὰ ϑηρία, γαστέρες 
ἘΝ ἀργαί. 
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληψής. ὁι ἣν αἰταν 19511. 

"ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ 
| πίστει, μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μµύδοις καὶ 141 Ὁ 1. 

ἐντολαῖς ἀνδοώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήδειαν. ἀν 
᾿ πάντα χαὺαρὰ τοῖς χκαϑαροῖς" τοῖς δὲ μεμιαμ- 10 μὲ 1σ11 

ιένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καδαρόν, ἀλλὰ μεμίαν. ο 

“ται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. ϑεὸν 165 1 8,0 
ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, 

' βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειδεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον 
' ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

᾿ Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδα- ὃ ο 

χαλία. πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, ἃ 1 
σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ 

ὑπομονῇ" πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἔν καταστήματι 8 τ} 8,11. 

ἱεροπρεπεῖς, ἡ διαβόλους, μηδὲ οἴνῳ πολλῷ | 

δεδουλωμένας, παλοδιδασκάλους, ἵνα σωφρονί- 4 

ζουσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, 

1 σώφοονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαϑάς. ὑποτασ- ὅ  υ,55. 

σομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ 

Φεοῦ βλασφημῆται. Τοὺς γεωτέρους ὡσαύτως παρα- ϐ 

χάλει σωφρονεῖν ' πες οἱ πάντα σεαυτὸν παρεχόμνενος π 

τύπον χαλῶν ἔογων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. ἀφϑορίαν, 

σεμνότητα, ! λόγον. ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὃ ἐξ 8 1» 9,10. 

π΄ 1Πη [εν] 9.8 μηδὲ : Ὦ μὴ 4 ἩΥΝΝ σωφρονιζώσι 

"Ο ιν) ὅ ὟΝ οικουογους αγαθας, 6.7 ΠῊῪΝ σώφρονειν π. 

αντα, 7 Ἡ ΟΦΗ εν τ. διδασκαλια, 

11 Άη - τα τεχνα τους ιδιους γονεις ὀβοιζοντες ἡ τυπ- 

τες επιστοµιζε και ΕΛΕΥΧε καὶ νουῦδετει ὡς ίατηο τεκνα 

ειπεν ὁε 14 εντοΛ, : γενεαλογιαις ΄ 1ὅ παντα: µεν 

16 µη ειδεναι | - και οι αγαῦον 32,5 ιεροπθέπει ὅ οικου- 

Ὄρους | δεου  -- και ἡ διδασκαλια 7 παντας έαυτον. | 

φῦοοσιαν | σεµνοτ. τ -- αφδαφσιαν 
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Ἢ 0,6. 10 6,1. 
1Ρ 918. 

1,8. 

Ῥε 14,2. 
Ἡν 81/98. 
1Ρ 8,18. 
1 419. 

πλ Ῥ 18, 

Ῥ] 4,0. 

1 Κ 6,11. 
Ὦ 3,2; 8. 

911. Ῥνν 8,81. 

Ώ 98.9. 
7 8,0. Ὦ 6,9, 

ο9--8,8. Ί]ρος Τιτον 
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05 

ἐναντίας ἐντοαπῇ μηδὸν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν 

φαῦλον. δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσῦαι, 

ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, "μὴ 

γοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους. 

ἀγαϑήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν ϑεοῦ κοσμῶσιν ὃν πᾶσιν. Ἠπεφάνη γὰρ 

ἣ χάρις τοῦ ϑεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνϑρώποις, 

' παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀονησάμενοι τὴν ἀσέβειαν 

χαὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιδυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως 

καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχό- 

µενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 

δόξης τοῦ μεγάλου δεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἆοι- 

στοῦ Ἰησοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα 
λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καϑα- 
ρίσῃ ἑαυτῷ λαὺν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν 
ἔργων. Ταῦτα λάλὰ καὶ παρακάλει καὶ 

ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς" μηδείς σου περι- 

φροονείτω. Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξ- 

ουσίαις ὑποτάσσεσῦαι, πειδαρχεῖν, πρὸς πᾶν 

ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, μηδένα βλασφημεῖν, 

ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν. ἐνδεικνυμένους. 

πραΐτητα πρὸς πάντας ἀνὑρώπους. Ἦμεν γάρ 

ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπευϑεῖς, πλανώμενοι," 

δουλεύοντες ἐπιδυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, 

ἐν κακίᾳ καὶ φϑόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες 

ἀλλήλους. ὅτε δὲ ἡ χοηστότης καὶ ἡ φιλανδρωπία. 

ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων 

τῶν ὧν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ 

τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιν- 

9 Ἡ υποτασσεσϑαι εν πᾶσιν, 10 µη : ἃ μηδξ | πιστ. 

ενδεικν. αγαὺδην : Ὦ ενδεικν. αγαπην 13 Ὦ ημων, | ΠΕ 

Ίησου Χριστου 3,1 Υπομιμν. : Ὑ- δε | αρχαις : ὙΥ -|- | 
και | Ἡ ὑποτασσεσδαι πειϑαρχειν 

8 ἡμῶν : ὑμῶν 10 -- τὴν 29 11 σωτ. : ϱρτ ἢ 

15 διδασκε | καταφοονειτω 38,1 πειδαοχ. 1 ὉΥ νυἱ - και 

3 ποαοτ. : σπουδὴν 8 ανοητοι : -ἵ- καὶ δια ων. 
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Προς Τιον . ἃ8,6--ΠΓὙ. 

|. γενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, οὗ 6 σου 81. 

| ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χοιστοῦ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωδέντες τῇ ἐκείνου 1 πὶ 8,54. 

χάριτι χληοονόμοι. γενηϑῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς 

“αἰωνίου. Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βού- 8 υὶ. 

λομαί σε διαβεβαιοῦσϑαι,. ἵνα φοοντίζωσιν καλῶν 

ἔργων προΐστασϑαι οἱ πεπιστευκότες ϑεῷ. ταῦτά 

ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνὑοώποις' μωρὰς 9 11 1.1. 

δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας 

᾿ γομιχὰς περιΐστασο" εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μά- 

᾿ ταιοι. αἰρετικὸν ἄνϑρωπον μετὰ μίαν καὶ. δευ- 10 δι Ιάσιο, 

 τέραν νουϑεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέσιραπται 11 τ 6,..5. 

ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάχοιτος. 

ς΄  Ὅταν πέμψω Ἀοτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, 12 5} 4,.5. 

σπούδασον ἐλϑεῖν πρός μὲ εἰς Νικόπολιν" ἐκεῖ 

γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν 18 Λο 18,54. 

Ε' καὶ Ἀπολλὼν σπουδαίως πρόπεμιον, ἵνα μηδὲν 5 ον 

᾿ς αὐτοῖς λείπῃ. μανδανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, 14 3,14. Ἑ 4,58, 

πο καλῶν ἔργων προΐστασϑαν εἰς τὰς ἀναγκαίας μὲ 7,9. 

᾿ χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. ξ 

᾿Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι 16 

τοὺς φιλοῦντας ὑμᾶς ἐν πίστει. 
ο Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 

ην κος 
ΤΕΣ ρα 

ενα αν ἣν Ἱ 

τὶ 

; 9 Ἡ ερεις 10 πἴ-- κάι δευτεραν 13 ΒΥΝ πρός σε] Η : 
Γύχικον 138 τ Απολλὸ | ΠΊ λιπη 

Σ ὅ πνευμ. : ΡΥ διὰ 7 γενωμεῦα 8 τα καλα 

πο 9 γενεαλ. : λογοµαχιας 1” ασπασασὺδε | χάρις : -- τοῦ 

κύριου οἱ τ. Ψεου | Ἠπ - ἀμὴν 

κ. Βιμβοπϊρίίο: προς Ίπτον (-- της Κρητῶν εκκλησιας 

. πρωτον επισκοπον χειροτονηύεντα) εγοαφη απο Νικοπολεως 

της Μακεδονιας (ΠΠἱβΡ8 Ῥου ΑΤίΕΙΙΔΠ οἱ Ῥοχ Ζε6επᾶβπι οὗ 

π ΑΡο]1ο). 
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"Ὁ 4) χ ἊΣ δὺς ἃ πω όφι νά ἐὰν: ο ῷ κ ΙΟ ΙΑ Α ἀδηον Ὁ 
ρω 

Ἧ τῇ Αα να τὶ ἐν ΤΟΤΕ Φιλημονα β 

ος ΠΡῸΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 
οι, 1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόῦεος 

ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ . 
ΚΟ 417: 9 ἡμῶν ἱἹχαὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συν- 

δ στρατιώτῃ ἡμῶν Καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐχκλησίᾳ" 
π υπ. 8 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν 

καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
4 Ἠὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ µου πάντοτε μνείαν σου 
5 ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν. µου, ἀκούων σου - 
τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν 

Ῥμ 1,9. 6 κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, ὅπως. 
ᾗ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν 
ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαδοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν" - 

"οκτμ. 7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ 
ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπε- 

8 παυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ 
9 παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σον τὸ ἀνῆκον, διὰ 
τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὧν ὡς 
Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ 

κ 446,10 Ἰησοῦ, --- παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, 
11 ὃν. ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ὀνήσιμον, ! τόν ποτέ 
12 σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν 

ἀνέπεμφά σοι αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα", 
Ῥιν 3,80. 18. ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν χατέχειν, ἵνα 

ὑπὲρ σοῦ µοι διακονῇ ἔν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγ- 
14 γελίου, χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠϑέλησα ὁ 

4  παντοτὲ, ὅ προς.: 4 εις ϐϱ Ἡ [τοῦ] | ἡμιν : 
ΠΤΥ υμω 9 πρεσβύτης : Πὶ ο}. Ῥτίπι. Ρτο πρεσβευτὴς 
Γπαραχκαλω: ΤΎΥΝ. | ἢ νυν | ὟΥ Ίησου : Ἡ ΤΗΝ, 11 δε: 

Ὦ ΤΎΥ/-|- και 19 σοι: Ἡ ΤΗΥ, | 

1ηβοτίρθίο: ποος Φιλημονα -ἰ και Απφιαν καὶ Αοχιππον 
(τον διακονον) 1 δεσμιος : αποστολος οἱ δουλος | αγα- 
πητω : αδελφω 38 αδελφη : αγαπητη 6 παντος:--εργου] 
Ἄοιστον Ἰησουν 7 χαοιν | εχομεν πολλὴν 10 ον : -ἵ 
εγω | ὀεσμοις µου 11 -- σοι 39 19 ανεπέεµψφα” συ δε. 
αυτον | σπλ. : - προσλαβου : 
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᾿ 

ἰ σαι, ἵνα μὴ ὡς χατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαὺόν σου 
ἀλλὰ κατὰ ἐἑκούσιον. τάχα γὰρ διὰ τοῦτο 

| γωρίσϑη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 
"1 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν 

γαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ 
καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίφ. εἰ οὖν µε ἔχεις κοι- 

γωνόν, προσλαροῦ αὐτὸν ὡς ἐμε. εἰ δέ τι ἠδίκησέν 
σὲ ἢ ὀφείλει, τοῦτο διιοὶ ἐλλόγα" ἐγὼ Παῦλος 
ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω" ἵνα μὴ λέγω 

οι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. ναί, ἀδελφέ, 
ων σου ο ἐν κυρίῳ" ἀνάπαυσόν µου τὰ 

τ παιδὸς τῇ ποιό σου ἔγραψά σοι, εἰδὸς 
ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις. ἅμα δὲ καὶ ἑτοί- 
μαξέ μοι ξενίαν" ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευ- 
ον ὑμῶν χαρισὺήσομαι ὑμῖν. 

᾿Ασπάξεταί σε Ἡπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου 
[ν Χριστῷ Ἰησοῦ, "Μάρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, 
Λουκᾶς, οἱ συνεργοί µου. 
᾿ς Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. μετὰ τοῦ 
συνεύματος ὑμῶν. ᾿ 

᾿ς 16. ουκ ετι 9ὔ κυρίου : -- ΠΒ ἡμῶν 

19 Λεγω" σοί, | ἢπ -- εν κυριω 90 Ἀοιστω : κυριω 
1 ατο 38 ασπαζονται 96 ἢπ - ἀμὴν 

ΟΡ ΒοΥρύϊο: σρὸς Φιλημονα (και Απφιαν δεσποτας 
7: Ονησιμου και προς Αρχιππον τον διάκονον της εν Κολοσσαις 
ἐκκλησιας) εγραφη απο Ρώμης (δια Ονησιμου οικετου). [Αλλα 
ἢ καὶ µαρτυς Χριστοῦ Ύγεγενηται ο μακάριος Ονήσιμος εν 
η Ῥωμαιων πολει επι Περτουλλου τηνικαυτα τὴν επαρχικην 
έουσιαν διέποντος τη τῶν σχελων κλασει την ΦηΦΟΝ υπο- 
ενας του µαρτυοιου.] 

τ; 47 

ποῦς ποια τα. 16--96, 

15 

1611:60, 

17 

18 

19 ΕἸ 6111. 

2 ΤῊ 8,17, 

20 1. 

21 

29 ῬΙΐΪ 1,96: 954, 

95. ΚΟΙ 1:17; 4,15, 

94. ΚΟΙ 4,10.14, 

25 



ΚΟΙ 1,15. 

Ψ 10,98; 17,11. 
1 Καὶ 9,0. 

1 ὅ,5. 5Κ 4,17. 
ὅ,10. Ἡ 19,11. 

Ῥὺν 17,8. 
ΜΙ 8,8. 

Ἑ 511.10. 

Ψ 11,50: 50/99, 
ο 1 ὅ,7. 
9 1 4,8. 

ἢ 6,59, 

ΠΕΊΡΟΥ Α 

Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χοιστοῦ ἐκλεξοδϊε 

παρεπιδήµοις ὁιασπορᾶς ο. Γαλατίας, Ἱαπ- 

παδοχίας, Ἀσίας, καὶ Βιδυνίας,ὶ κατὰ πρόγγὠσιν 

ὑεοῦ πατρός, ἐν; ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν 

χαὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ: χάρις ὑμῖν 

καὶ εἰρήνη πληϑυνϑείη. » ᾿ 
Ηὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χοιστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀνα- 

γεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾽ ἀναστάσεως 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, εἰς κληρονομίαν ἄφϑαο-. 

τον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἔν. 

οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς ! τοὺς ἐν δυνάμει ϑεοῦ φρουροῦ- 

μένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίίνην ἀποκα- 

λυφϑῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσὺε, 

ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηϑέντες ἐν ποικίλοις πει- 

οασμοῖς, ἵνα τὸ δοχίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως πο- 

λυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς 

δὲ δοκιμαζοινέ ένου, εὐρεὺῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν 

χαὶ τιμὴν ὃν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χοιστοῦ" ὃν οὐκ 

ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύον- - 

τες δὲ ἀ)αλλίᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασ- 

μένῃ, ΣΡΕΝΠΡΣΣ τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν 

9 ΗΝ  δοκιμιον : Πὶ Ῥτο δοκιμον 8 Ἡ αγαλλιατε 
-- ὑμων 

ἕ Σ α 

4 εν ουφανω ὁ δεον εστιν | λυπηδεντας 7 πολυ:. 
τιμιώτερον | χουσου ὃ ειδοτες τὰ Εν, 



ΠΠετρου α’ απο 

σωτηρίαν ψυχῶν. περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν 10 με 18,.7. 

καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἵ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς λα 

χάριτος προφητεύσαντες, ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ 11 Ρε 39,1» δ, 

ποῖον χαιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χοιστοῦ πα 

"προμαρτυοόµενον τὰ εἰς Χριστὸν παὺδήματα καὶ 

τὰς μετὰ ταῦτα δόξας" οἷς ἀπεκαλύφὺη ὅτι οὐχ 15 Ε 8,10. 

ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη τ 

ὁμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένον ὑμᾶς πνεύματι 

ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιϑουιμοῦ- 

σιν ἄγγελοι παρακύψαι. 

“Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 18 τ, 13,86. 

ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερο- ώς 

“μένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς 14 ἼΣΑΣ 

πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιϑυμίαις, ἀλλὰ 15 

χατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι 

"ἐν. πάσῃ ἀναστροφῇ γενήϑητε, διότι γέγραπται" 

ἅγιοι ἔσεσϑ'ε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος. καὶ εἰ πατέρα ἐπι- 117 Ῥ 80,57. 

καλεῖσὃε τὸν ἀπροσωπολήμπτως χρίνοντα κατὰ ΝΙ ες 

τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας το]. 

ἡμῶν χρόνον ἀναστράφητε, εἰδότες ὅτι οὐ φϑαρ- 18 19 09,8. 

τοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώϑητε ἐκ τῆς µα- αμ | 
 ταίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ 1915Ὁ 

τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου 

᾿ς Χριστοῦ, προεγνωσµένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσ- 30 τ0,56.90. 

μου, φανερωϑέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων ΤΥ 

δι᾽ ὑμᾶς Ιτοὺς δι αὐτοῦ πιστοὺς εἰς ϑεὸν τὸν 21 14,0. 

᾿ ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, Το τρις 

ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς ϑεόν. 

ο οὐ. 
ΨΝ 

ν᾿ 

ΤΟΥ ο ο 
κ 

16 ο λα, 1 
“Ὁ, Ὁ 

ΡΩΝ ΨΥ Ἂν 

τ, 

΄ 

ἮΝ 10 ὟΝ εξηρευνησαν ἐξ 11 ερευνώντες 11 εδηλου το : 

ἢ εδηλουτο 19 υμὸν 19: ἊΝ ημω | Ὦ αὐτὰ α | υμᾶς: 

ΠΝ -εν 18 Ἡ νηφοντες τελειως, 14 Ἡ συνόχημ.. 16 γεγο. : 

Ο[Η]Ρ-Ἐ οτι | οτι: Τ διοτι 

ν Ί0ημας 11-- Χοιστου | προμαοτυρουµενον 16 γενεσὺε | 

“αγιος ειµι 90 εσχατων | ημας 391 πιστευοντας 

αὐ 649 



1.0: 9 8. ος Πεερου α 

τ:σύμι 99 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἂν τῇ ὑπακοῇ τῆς 

ἀληϑείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ χαρ- 
ς Ώπ 6,31. 98 δίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, ἀναγεγεννη- 
118 ΟΙ μέγοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φϑαρτῆς ἀλλὰ ἀφϑάρτου, 

15 40,8.1. 94 διὰ λόγου ζῶντος ὑεοῦ καὶ μένοντος. διότι 

ὅ9 116.11. πᾶσα σὰρξ ὡς χύρτος, ; 
χαὶ πᾶσα ὀύξα αὐτῆς ὡς ἄνδος χόρτου" Ἐπ 

ἐξηράνϑη ὁ χόρτος, 

καὶ τὸ ἄνϑος ἐξέπεσον" 
15 40,8. 2ὔ τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὖα αγγελισὺὲν εἰς ὁμᾶς. 
τ 4ρο,  Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον 

ο. 1991 Δ ς , “ Δ , Ὰ , η 

δι καὶ ὑποκρίσεις χαὶ φὑόνους καὶ πάσας καταλα- 
Ἡ 61919, 9 Λιάς, ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον. 

Μέ 18,8. 
γάλα ἐπιποῦήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηδῆτε εἰς 

Ῥ5 84,9, ὃ σωτηρίαν, εἰ ἐγεύσασδε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος. 
Ῥ5 1183. 4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίϑιον ζῶντα, ὑπὸ ἀνδρώ- ̓  

15. 98,16, 
μαι πων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ. δεῷ ἔκλεκ- 

ο 

π951.9, ὕ τὸν ἔντιμον, καὶ αὐτοὶ ὡς λίϑοι ζῶντες οἰκοδο- 
νι μεῖσδε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, 

ἀνενέγκαι πνευματικὰς ϑυσίας εὐπροσδέχτους ϑεῷ ̓Ὰ 
15 81ο. ϐ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. διότι περιέχει ὃν γραφῇ" 

ἰδοὺ τίϑημν ἐν Σιὼν λίϑον ἀκρογωνιαῖον ὄκχλεχ- 
τὸν ἔντιμον, | 

καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνὺῃ. - 
Ῥο 1809. 7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν" ἀπιστοῦσιν δὲ 
Μι Σω ήδε λίϑος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 

το 514. πο, 8 ἐγενήδη εἰς κεφαλὴν γωνίας ! καὶ λίϑος προσχόμ- - 
9 ιά ΄ οι) . » . 

ματος καὶ πέτρα σκανδάλου" οἱ προσκόπτουσιν τῷ 
κ 

9,1 4ΝΝ υποκρισιν ὅ Τ' εποικοδοµεισδε | ἽΝ Χοιστου, - 
ὃ ἩΥΝ εκλεκτον (ΥΥ,) ακρογώνιαιον 7 Λιδος : ΤἘ λιδον Ὁ 
Ι ὟΝ -- ουτος... γῶνιας --- ΟΝ 

ἐπ 

99 αληϑ. : -ἵ- δια πνευµατος |. εκ καδαρας καρὸ, ᾿ 
38 σπορ. : φϑορας | ἔῃ - εις τοῦ αιώνα 344 -- ὡς 19 | 
αυτου οἱ ανδλοωπου 9,9 --- εις σωτ. ὃ ειπεο ὃ - δις 1 
ὁ διο και 7 απειδουσιν ΤΝ 

σδ0 ᾿ 



᾿ λόγῳ, ΟΝ εἰς ὃ καὶ ἐτέϑησαν" ὑμεῖς δὲ 
οι γένος ἐκλεκτόν, βασίλειόν ἱεράτευμα, ἔϑνος ἅγιον, 

Νὴ 

ἢ λαὺς εἰς περιποίησιν, ὕπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε 

᾿ τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ ϑαυμασ- 
τὸν αὐτοῦ φῶς" οἵ ποτε οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς 
ϑεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηϑέντες. ὶ 
ιο 

Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρε: 
πιδήιους ἀπέχεσϑαι τῶν. σαρκικῶν ἐπιδυμιῶν, αἷ- 
τινες στρατεύονται. κατὰ τῆς ψυχῆς" τὴν ἀναστρο- 
φὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔὔνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν 
ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν κα- 

λῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν ὡεὸν ἐν 
ἡμέ έρα ἐπισκοπῆς. 

Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνὑδοωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν 
"κύριον: εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, | εἴτε ἡγεμόσιν 
ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακο- 
᾿ς ποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαϑοποιῶν" ὅτι οὕτως ἐστὶν 
τὸ θέλημα τοῦ ϑεοῦ, ἀγαδοποιοῦντας φιμοῦν τὴν 
τῶν ἀφοόνων ἀνϑρώπων ἀγνωσίαν" ὡς ἐλεύϑεροι, 
καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν 
ἐλευδερίαν, ἀλλ᾽ ὡς ϑεοῦ δοῦλοι. πάντας τιμή- 
ο σάτε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν ϑεὺὸν φοβεῖσὺε, 
τὸν βασιλέα τιμᾶτε. Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι 
ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς 
' ἀγαὺδοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 

τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν ϑεοῦ ὑποφέρει 

στις λύπας πάσχων ἀδίκως. ποῖον γὰρ κλέος εἰ 

ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑσομενεῖτε; ἀλλ᾽ 

Ἐν εἶ ἀγαϑοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὁσομενεῖτε, τοῦτο 

᾿ χάρις παρὰ ὃεῷ. εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήϑητε, ὅτι 

ον κ ΠΡΑΜΑ ΤΩΝ 

10 Ἡ, οἱ ποτὲ 15 Ἡ φιμουν 

051 

ἽΝ ϑιημευς 11 απεχεσὺδε 129 εποπτευσαντες 18 υπο- 

ς φάγητε ουν 11 εκδικ. : --- μὲν 19 χαοις : -ἰ παρα τω 

ἥξω | ϑεου : -ἵ- αγαδην 30 υπομενετε δἱ8 | τοῦτο, : -1- γὰρ 
αλ. 

μερου ο τς τν θις:--8. 

ϱ 158 48/90 8. 
Ἐκ 19,6; 28,39 

Τχχ. 
Λο 26.18. 

2 Καὶ 4,6. 
Ἐ δ, 8. Ῥ] 211909 
ΑΡ κ 16, 

10 Ἠος 1 16.8: 
245.20. 

Ἡ 9,206. 

11 Ῥ5 39,18. 
Ἐ 919, 
46 4,1, 

19 15 10,8. 
Μὲ 6,10. 

Ε 18,1--ἴ, 
19 τι 8,1. 
14 

10 8,16, 

16 ἃ ὕ,18. 

17 Ὦ 19,10, 
Ῥγυ. 94,51. 
Μί 99/91. 

18 Ε 6,6. Τὸ 5,9. 

19 

20 814.11; 418.14. 
Μι ὅ, 10, 

ΟἹ Μι 10,94. 



ἜΝ ᾿ “ πε Ὁ ΚΘ 

2,29. 8,1. Ο Πετροῦυ α΄ 

χαὶ Χοιστὸς ἔπαϑεν ὑπὲρ ὁμῶν, ὁμῖν ὑσολιμ- - 

| πάνων ὑπογοαμιιὸν ἵνα ἐπακολουϑήσητε τοῖς ἴχνε- 

ο ου 99 σιν αὐτοῦ" ὃς ἁμαρτίαν οὖκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέδη 

98 δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ: ὃς λοιδορούμενος 

οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου 

ἸΝ ΠΕΣ ης 94 δὲ τῷ χρίνοντι δικαίως" ὃς τὰς ἁμαρτίαβ ἡμῶν 

αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἔπι τὸ ςὖὐ- 

ΐ λον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιο- 

ὯΝ αϑ,ῦ. 36 σύνῃ ζήσωμεν" οὗ τῷ μώλωπι ἰάϑητε. ἧτε γὰρ 

ἘΣ Τοληο ὡς πρύβατα πλαγώμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε. νῦν 

ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

Ἢ ἦν 9. Ὁμοίως γυναῖκες ᾽ ὑποτασσόμεγαι τοῖς ἰδίοις ἀν- 

ν ὁράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειδοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ 

τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου χερ- 

519, 9 δηϑήσονται, ἐποπτεύσαντες τὴν ἔν φόβῳ ἁγνὴν 

19 18. 8 ἀναστροφὴν ὑμῶν. ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωϑεν. ἐμσπλο- 

1 ος χῇς τριχῶν καὶ περυϑέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως 

4 ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ χρυπτὸς τῆς. καρδίας 

ἄνϑοωπος ἐν τῷ ἀφϑάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἣσυ- 

χίου πνεύματος, ὃ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ πο-. 

5 Λυτελές. οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες 

αἱ ἐλπίξουσαι εἰς δεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασ- 

ἀπ 1819, 8 σόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς Σάρρα ὑπήκου- 

Ρυν δ,36. - σεν τῷ Ἀβραάμι, κύριον αὐτὸν καλοῦσα" ἧς ἐγενή- 

ὕητε τέχνα ἀγαϑοποιοῦσαι καὶ «ἡ φοβούμεναι 

πύου. 7 Μηδεμίαν πτόησιν. Οἱ ἄνδρες ὁμοίως, συνοι- 

κοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσϑενεστέρῳ σχεύει τῷ ᾿ 

γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρο- 

34 ημων : Ἡ υμων | µωλωπι : ΤῈ αὐτου 3ὔ ΗΥ͂Ν αλλα 

3,1 ζ-- και 4 δ του ησυχιου και πραεῶς 6 Ἡ (ως... 

χαλουσα, ης εγεν. τεκνα,) | Ἡ ὑπηκουεν 7 Ἡ γνῶσιν, 

ως ασὺ. σκ. τω γυναικειω απον. τιμὴν, 1 ἈΤ' συνκληφονο- 

μοις 

91 -- και | απεῦδανεν | ἡμῶν ημιν 9ὅ π)λανωμενα] ὁ 

ἡμῶν 3,1 αι γυν. ὃ εκ πλοκης 1 -- τριχῶν | χαι : ἢ 

δ εις : ἐπι τον 7 -- οι | συνομµιλουντες" ς 

66. 



νόμοι χάριτος ἐὐής; εἰς τὸ μι ἐγκόπτεσϑαι τὰς 

ΠΠετρου ἃ τ 8,8---16.Ψ 

προσευχὰς ὑμῶν.. Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, 8 1910, 

συμσταϑεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρο- 

γες, μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν 9. μι σ1. 
“ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς 

τοῦτο ἐχλήϑητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 

4 γὰρ ϑέλων ζωὴ» ἀγαπᾶν 

Ἡ καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαϑὰς 

Ἷ . παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ 

' καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 

᾿ς ἐχχλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἆγαδόν, 

: ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν" 

} «ὅτι ὀφϑαλιοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους 

κ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, 

ἢ πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 

᾿ Καὶ τίς ὃ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαϑοῦ 

ζηλωταὶ γένησϑε; ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιο- 

σύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φύβον αὐτῶν μἢ φοβηϑῆτε 

μηδὲ, ταραχὺΊτε, κύριον δὲ τὸν Χοιστὸν ἁγιάσατε 

ὧν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολο- 

ων παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν 

μον ἐλπίδος, ἀλλὰ μετὰ πραῦτητος καὶ φόρου, 

συνείδησιν ἔχοντες ἀγαδήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσὺδε 

᾿χαταισχυνϑῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαϑὴν 

ἐν Χοιστῷ ἀναστροφήν. χρεῖττον γὰρ ἀγαϑοποι- 

οὔντας, εἰ δέλοι τὸ ϑέλημα τοῦ ὑεοῦ, πάσχειν 

ἢ χακοποιοῦντας. ὅτι καὶ Χριστὸς ο. περὶ 

ἁμαρτιῶν ἀπέδανεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα 

΄- 

ον τι ΕΥ 

πο) 

4 

τν μα ς ω,.κ. ως δ Ν 

᾿ 7 ΤΝ ενκοατ. | Ὦ ταις προσευχαις 11 Ἐ-- δε 17 πῃ ὟΥ, 

ἶ 16 απεὺ. : ΡΥΝ επαὺεν 

᾿ 7 χαοιτος  -ἵ- οἱ ΡΥ ποικιλης 8 φιλοφοονες 9 οτι : 

ο ειδοτες 10 γλωσσαν εἰ χειλη : -ἰ αυτου 18 ει οἱ 

"γενοισδε | µιµηται 14 μακ. εστε Ι -- μηδὲ ταῦ. 16 λοιστ.: 

θεὸν | ετοιµοι δε | ἀπαιτοῦντι | -- αλλα 10 κπαταλαλωσιν 

ΟΦ ΡΩΝ ὡς κακοποιῶν 17 Ψελει 
δῦ9 ᾿- ᾗ 

1 ΤΗ 5,10, 
ἀξ ος κος 

10} 34,18--17. 
6 1,96. 

11 

19 

14 νι σ,10. 

15 15 8,18. 
1,3.18. 

16 919, 

- 

17. 14. 9/90. 
᾿ 

18 9,91--94, 
ἘΣ 918. 
Ἡ 9,98: 10,10. 



θα. ο Περου-α.. 

απ μμ αν μον ο σός ΤΥ δ, ΠΥ ἐσ ον ΣΝ ΝΟ γῇ 

ὃν ΑΨ ΝΣ ἢ δ ἢ ΄οΟ 
πο. ος. 

ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ δεῷ, δανατωδεὶς μὲν σαρκὶ 

Ἂς 

4,6.19 ζωοποιηδεὶς δὲ πνεύματι" ἂν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυ- 
ας Ἱταπ. 90 λακῇ πνεύμασιν πορευϑεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειδήσασίν 

ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ ϑεοῦ μαχροϑυμία ὃν 
ἡμέραις Νῶς κατασκευαξοµένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν 
ὀλίγοι, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀχτὼ ψυχαί, διεσώϑησαν δι 

Ἑ ὕ,30. 21 ὕδατος. ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάτπο- 
Ἡ 10,99, 

ν 110,1. 
Κο! 1,10. 

1. Καὶ 10,11. 
1 7 518, 

τισµα, οὐ σαρκὸς ἀπόδερις δύπου ἀλλὰ συνει- 
δήσεως ἀγαὺῆς ἐπερώτημα εἰς ὑεόν, δι ἀναστά- 

Ὦ 101.99 σεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ δεοῦ, 

μα 

. 

7 

τς λα 

πορευδεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέ- 
4 λὼν καὶ ἐξουσεῶν καὶ δυνάμεων. Χριστοῦ οὖν 

παὺόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
ὁπλίσασὺε, ὅτι ὃ παϑὼν σαρκὶ πέπαυται ἆμαρ- 

ο τίας, εἰς τὸ μηκέτι ἀνϑρώπων ἐπιδυμίαις ἀλλὰ 

Φδελήματι ϑεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι. 
ε 

8 χρόνον. ἀρχετὸς γὰρ ὁ παρεληλυϑὼς χοόνος τὸ. 
βούλημα τῶν ἐὺνῶν κατειργάσίαι, πεπορευμένους 
ἐν ἀσελγείαις, ἐπιδυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, 

4 πότοις, καὶ ἀϑεμίτοις εἰδωλολατρείαις. ἐν ᾧ δενί- 
ζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς 

5 ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες" οἳ ἀποδώσου- 
σιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι, ζῶντας καὶ 

6 νεκρούς. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, 
ἵνα κριϑῶσι μὲν κατὰ ἀνϑρώπους σαρκί, ζῶσι δὲ 
κατὰ ϑεὸν πνεύματι. 

Π Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε 

18 ΗΝ υμας 31ο: Ὦ 2ο ὢ 93 ϑεῶ : ΓΈ, ἄαρ]ι- 
{1615 ΤΠΟΥἴΘΠ τί νἰίαο αθἴεγπαςρ Ἠαθγοάθ οΏΠ6θτθτηιι1’, 
4,1 δὲ αµαοτιαις (ΥΥ --,) 8.Ἡ ειδωλολατριαις (ἿΝ,) ὅ εχ. 
κριναι : Ἡ χρινοντι 

185 -- τω ϑεω 3 - μὲν | τῶ πν. 19 πιϑευματι 
80 απαξ εδεχεο τὴν τ. ὃ. μακροδυμιαν {| ολιγαὺὶ μ᾿ 
91 ημας 99 του ὕεου 4,1 πα. : -- περ ημων {| εν 
σαθχι ὅ γαρ : -Ἐ ημιν οἱ μὲν } χρον, : - του βιου [Ὁ 
Ψελημα | κατεογασασὺαι ο τον. 
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οὖν. χαὶ ̓ νήψατε εἰς προσευχάς" πρὸ πάντων τὴν 8 Ῥιν 1019. 

εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐχτενῆ ἔχοντες, ὅτι, ἀγάπη. λα. 

καλύπτει πλῆϑος ἁμαρτιῶν" φιλόξενοι εἰς ἀλλή- 9 Ἡ 19). 
λους ἄνευ γογγυσμοῦ" ἕκαστος καϑὼς ἔλαβεν χά- 101, 15,43. 
ρισμα, εἰς δαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ 

οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος ϑεοῦ: εἴ τις λαλεῖ, 11 πὶ 1το,, 
ὡς λόγια ϑεοῦ: εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς 
χορηγεῖ ὁ ϑεός" ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ ὑεὸς 
διὰ Ἰησοῦ Χοιστοῦ, ᾧ ἐστιν. ἡ δόξα καὶ τὸ κοί- 

"τος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἁμήν. 

Αγαπητοί, μὴ ξενίζεσδε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει 1911. 

πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν 

συμβαίνοντος, ἀλλὰ χαϑὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ 18 λεισ,41.761,5. 

λοιστοῦ παϑήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀπο- ον. 
καλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 

εἰ ὀγειδίζεσὺε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι 14 9,50. Λο 5,41." 

τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ ϑεοῦ πνϑῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς πλου 
"ἀφαπαύεται. μι] γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς 16 | 
ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος " 

“δὲ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσψω, δοξαζέτω 16 πον ἢ 

"δὲ τὸν ὑεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ. ὅτι [Ὁ] καιρὸς 17 πὰ 9,6. 
τοῦ ἄρξασϑαι τὸ “κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ" να. 
εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπει- 

Φούντων τῷ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίῳ; καὶ εἰ ὃ δίκαιος 18 Ρυν 11,51. 

“μόλις σώξεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ. ἁμαρτωλὺς ποῦ φα- οι 

γεῖται: ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ ϑέλημα 19 Ῥῃ 81,0. 

χοῦ ϑεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιϑέσϑωσαν τὰς ψυ- 

'χὰς αὐτῶν ἐν ἀγαδοποιῖᾳ. 

14 δοξης : Π' -Ε καὶ δυναμεως | ἢπ : Β΄ -- κατα µεν 

“αυτους βλασφημειται, κατα δδ᾽ ὑμας δοξαζοται 15 ἊΝ 

 ἀλλοτριοεπισχοσπος 17 [0] : ΕΝ τῆ | αφ: Ἠ απο 

"15 (Τ)Β, καὶ ἘΠ | ο351: [Η] πν δε | αµαρτ.: πΈ Ῥτο 

19 δε-- αὑτῶν 

; ἐν σε χοῦ ο. εξ: - τᾶς 4 προ π. δε 1 καλυψει 

᾿ γογγυσμῶν 11ης δι νά επαναπεπαυται 16 ονομµατι : 

ο- 17 “ὧν 19 εν αγωϑοποιΐαις ῖ 
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ἱ 

9. 1. Ἡ 8,11. 
ἊΡ 1,9. 

ο 91,10. 
Ῥὴν 14. 

Λο 20/28. 
11 9,9--τ 

95 Κὶ 194, 
ποσο ΠΡ 1Ης 

9.06, Ἡ 18,90. 
1 Κ 9,95, 
9 4,8. 

Ἡ 5/01. 
Ῥνν 8,84. 
Μί 28,19, 

ος 4,6. 

9090 
ος 4,10. 

ῬῈ ὕδ,98. 
Μ{θ.96. ΡΗ 4,0. 

9ο 99, 23273 

1 ΤῊ 6,6. 
1, 18,3. 

Ἐ6,11--18, 

1,6. 

Ἡ 18,99, 

ἢ 

2 

8 ϑεόν] μηδὲ αἰσχροχεοδῶς ἀλλὰ προϑύμως, μηδ᾽ 
ὡς καταχυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινό- 

4 

δ 

-Ἱ 

10 

12 

προς. ας τι. 

μάτων, 

δόξης χοινωγός:" 

τοῦ ϑεοῦ, μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως [κατὰ 

Πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συν- 
πρεσβύτερος καὶ. μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παϑη- : 

ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσὺαι 
ποιµάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον 

ειενοι τοῦ ποιμνίου" καὶ φανερωὺέντος τοῦ ἀρ- 
χιποίµενος κομιεῖσϑε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης 
στέφανον. Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσ- 
βυτέροις' πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφοο- 
σύνην ἐγκομρώσασὺε, ὅτι 
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ 

ὁ ϑεὺς ὑπερηφάγοις 
δίδωσιν χάριν. 

Ταπεινώϑητε οὖν ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ 
ὑεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, ! πᾶσαν τὴν ιιέ- 
ριινα» ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ. 
μέλει περὶ ὑμῶν. Νήψατε, γοηγορήσατε. ὁ ἀντί- 
δικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περι-. 
πατεῖ ζητῶν. τίνα καταπιεῖν" ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ 
τῇ πίστει, 

ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. Ὃ 

εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παϑημάτων τῇ 

δὲ ϑεὸς πάσης χάριτος, ὃ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν. 
αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ, ὀλίγον παδόντας 

αὐτῷ τὸ. αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σϑενώσει. 
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀινήν. 

Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς 
λογίζοιναι, δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, 

3 ϑεου : ἈΓ[ἢΠ]-Ἐ 
ὅ Ἡ [ο] 6 ἜΝ 

1ουν: Τ- τους | ὸ συμπρεσβ. 
ἐπισκοπουντες | [κατα δεον] : Ὠ 7 --ΗΗῆ 
χειραν 8 Ἡ-- τινα ἈΝ τινὰ 
σϑενωσει : ΤΥΝ-Ι- δεμελιωσει 11 Ἠ-- των αιώνων 

1 --ουν | ο: 9 δε: µη ὅ ομ. δε 1 αλληλ.: 
- Όσποτασσομιενοι ϐ ἢ -- επισκοπης 7 περι ἡμῶν 
5ο: ὉΓ οτι | καταπιὴ ϐ -- τω | -- υκῶν 10 Άμας | - 
Ἀοιστω 1ησου Ι κατάρτισαι στηριξαι σϑενώσαι δεμελιώσαι 
11 η ὀοξα και το κρατος ᾿ 

ὅδθ 

ως 

παρακαλῶν καὶ 

10 Χρισω : Ὦ ῬΥ τω | - 

ὯΤ 
κ 

" 

- 



ον ΠΠετρου α΄ β΄ δ,19--18. 
τος ον τω δα δι ο ναι / 

’ ὦ 6 

ἐπιμαοτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληδῆ χάριν τοῦ ἡεοῦ" 

εἰς ἣν στῆτε. Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι 18 δι Ην 

συνεχλεχτὴ καὶ ΔΙάρχος ὁ υἱός μου. ἀσπάσασί)ε 14 1 κ 16,50, 

ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. 

ο ἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χοιστῷ. 

ΠΕΤΡΟΥ Ρ 

᾿ Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ {1 

οἱ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἕν 

“ δικαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ 

Χριστοῦ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη σληδϑυνϑείη ἐν 5 

ἐπιγνώσει τοῦ ϑεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, 

ὡς πάντα ἡμῖν τῆς δείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ 8 1532. 

᾿ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης διὰ τῆς 

ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ 

. ἀρετῇ, δι ὧν τὰ τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα ἐπαγ- 4 

᾿γέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησὺε ϑείας 

χοινωνοὶ φύσεως, ἱποφυγόντες τῆς ὃν τῷ κόσμῳ 

Ε ἐν ἐπυϑυμίᾳ φϑορᾶς. καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν δ ἃ σιθ., 

᾿ πᾶσων παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ὃν τῇ πίστει 

ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσι», | ἐν 6. 

δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκοάτειαν, ὃν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ 

τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομογῇ τὴν εὐσέβειαν, 

ἢ 1 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ὃν δὲ τῇ 7 ἃ 60. 

-.φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρ- 8 

τ χοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους 

12 ΤῸΝ ϑεου, | ἋΝ εστηκατε 

1,1 28 Σιμων 3 ΤῪΝ ημων. ΟΟΝ πονα βοοίίο) ὃ παντα" 

ΤῊΝ Ῥν τα | δ ημας δια δοξης και αρετης 4 ἆΥΝ τ. 

"και µεγιστα ἡμῖν Ι Απ ὟΝ, 

᾿ 18 Βαβ. : -ἰ εκκλησια 14 Χοιστω Ιησου | ἣπ -- ἀμὴν 

αξ 1,1 εις δικαιοσυνην | Ψεου : κυριου 9 Ἰησου Χριστου 

4 την εν τω κ. επιδυμιαν φὺ. | - τῷ ὅ αυτο τουτο : 

αυτοι 7 Ἀπ--εν δὲ τὴ αγαπη την παρακλησιν 8 υπαρχ. : 

παροντα 
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191. «Πετου β' 

καϑίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Ἀοιστοῦ 
19 391, 9 ἐπίγνωσιν" ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός 

ἐστιν μυωπάζων, λήϑην λαβὼν τοῦ καδαρισμοῦ 
10 τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν. διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, 

σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ὦ 
σοιεῖσϑαι" ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ 

ο 6 8,5; 10.7.11 ποτε. οὕτως γὰρ πλουαίως ἐπιχορηγηδήσεται 
ὑμῖν ἣ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ 
(κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. | 

19 Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ 
τούτων, καίπερ: εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ 

ς ὅ.. 18 παρούσῃ ἀληϑείᾳ. δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον 
εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σχηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν 

 51,1819,14 ὑπομγήσξι, εἰδὼς. ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόϑεσις 
τοῦ σχηνώματός μου, καδὼς καὶ ὃ κύριος ἡμῶν" 

16 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσεν μου" σπουδάσω δὲ χαὶ 
ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν 

16 τούτων μνήμην ποιεῖσδαι. οὐ γὰρ σεσοφισμέγοις.. 
ιυύδοις ἐξακολουδήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν ᾿ 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χοιστοῦ δύναμιν καὶ 
παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηδέντες τῆς ἐκείνου. 

Μι 17,0. 17 µεγαλειότητος. λαβὼν γὰρ παρὰ ϑεοῦ πατρὸς. 
᾿ς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχϑείσης αὐτῷ τοιᾶσδε 

ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης: οὗτός ἐστιν ὃ 
υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς. ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, --- - 

18 χαὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐ- 
φανοῦ ἐνεχϑεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ 

19 ἁγίφ. καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν 
λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ 
φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυ- 

9 Ἠ εστιν, | ὮΤ ἁαμαρτηματῶν 10 σπουδασατε : ΓΕ 
να δια τῶν καλων [υμων] εργων (... ποιεισδε οἵ ποιησϑε) - 
11 ἡμῶν : ὟΥ υμῶν 17 ΗΥΝ Ο υἱος µου ὁ αγαπητος µου 
ουτος εστιν 15. Ἡ ΥΝ εν τω αγιῳ ορει ΟΥ) ᾿ 

11 -- και σωτ. 19 ουκ αμελησω 19 εν 99: ἘΠ τη 
17 του ὅδεου 15 εκ του ουρ. 19 η ἡμερα τα 
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ι γάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς χαρδίαις. 

ΕΟ. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα ή: 20 

“γὰρ ϑελήμιατι ΕΣ ἠνέχϑη πζσφηἑξὼ ποτέ, 

ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν 

ἀπὸ “εοῦ ἄνθρωποι. 

[:. γένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, 2 κι 94μι. 

᾿ὡς καὶ ὃν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες “δὰ. 

1 “παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγορά- 

σαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες 

ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν: καὶ πολλοὶ ἐξακολοῦ- 3. τὴ ολ. 

ϑήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δὲ οὓς ἡ ὁδὸς 

“τῆς ἀληϑείας βλασφημηϑήσεται" καὶ ὃν πλεονεξίᾳ 8.κ 

"σπλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται" οἷς τὸ κρίμα 1 

.ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ 

ή γυστάξει. εἰ γὰρ ὁ ϑεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων 4 ἀκ 6. 

οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειροῖς ζόφου ταρταρώσας 

παρέδωκεν εἰς κοίσιν τηρουμένους, καὶ ἀρχαίου δ᾽ 8,6. ἀπ 8,18. 

“κόσμου οὐχ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιο- 

σύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἆσε- 

᾿βῶν ἐπάξας, καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Ιομόρρας 6 ἂν 1996. 

᾿τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα µελ- 

| ̓λόντων ἀσεβεῖν τεδεικώς, καὶ δίκαιον Λὼτ κατα- 7 

᾿πονούµενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀδέσμων ἐν ἀσελγείᾳ 

ἀναστροφῆς ἐρρύσατο, --- βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ 8. Ἐν ο. 

ὃ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας 

ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιξεν, --- οἷδεν 9. 1 κα το, 

κύριος εὐσεβεῖς ἔκ πειρασμοῦ ὀύεσϑαν, ἀδίκους Ἂν 510. 

δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, μιά- 10 

πυροὶ 

τς 91 Τ ποτε προφητεια 94 Τ' σιροις 6 Ἐπ χατα- 

στροφη | ἩΥΝ ασεβεσω 7 Ἠ 7 ερυσατο (Τ.ΝΝ.) 8 σ--ο] 

ΟΝ εγκατοικ. 9 Π' πειρασμῶν | ὙΝ τηρειν. (μον. 5οοῦ,) 

ο ο γραφή ποοφητειας ο (οι) αγιοι (του) ὅεου ανὺο. 

2,9 οδος : : δόξα 8 γυσταξε 4 σειραις | κολαξοµενους 

δῦ9 



2.,11:::-.:9, | ΠΠετρου β' 

Λιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιδυμίᾳ μιασμοῦ Ἵ 
πορευομένους καὶ χυριότητος καταφρονοῦντας. | 
τολμηταί, αὐδάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφη- 

1 μοῦντες, ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ἢ 
ὄντες οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ χυρίῳ βλάσφη- 

19 μον χρίσιν. οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῶα γεγεννημένα 
φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φϑοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν ᾿ 
βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φϑορᾷ αὐτῶν καὶ φϑαρή-. } 

18 σονται, | κομιούμενοι μισϑὸν ἀδικίας" ἡδονὴν ἡγού- | 
(ενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπῖλοι καὶ μῶμοι | 
ἐντουφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχού- | 

14 μένοι ὑμῖν, ὀφϑαλμοὺς ἐ ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος, ἐξ 
καὶ ἀπαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς 
ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας Ἰ 

Νὰ 95,7, 15 ἔχοντες, χατάρας τέκνα" καταλείποντες εὐϑεῖων ἢ 
Ἂν ηλ ῥδὸν ἐπλανήϑησαν, ἑξακολουϑήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ 

βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισϑὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, 
Νὰ 35,58, 16 | ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας" ὑποζύγιον. 

ἄφωνον ἐν ἀνδοώπου φωνῇ φϑεγξάμενον ἐκώλυσεν ἢ 
17 τὴν τοῦ προφήτου σπαραφρονίαν. οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἢ 

ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμενω, | 
18 οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. ὑπέρογκα 

ο γὰρ ματαιότητος φὺεγγόμενοι δελεάξζουσιν ἐν ἔπι- 
ὑΝυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγον- ὦ 

ο 84. 19 τας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, ἐλευδεοίαν ἡ 
αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες . 

Γ., 
.. 

10 Τ τολμηταὶ αυῇῦ. | Ἡ τοεµουσι», 11 Ἡ [παρα ἢ 
κυρίῳ} 19 Τ' γεγενημενα 19.15 ΤΠ φϑαρησονται κομ. ὁ 
18 κομ.: Ἡ Ν αδικουμενοι | απαταις : ΠΒ, αγαπαις 148 !| 
ακαταπαστους 16 Ὦ. καταλιποντες | ΦΥΝ Βεὼρ | ὮΝ -- 
ος |. ἢ ἠγαπησαν 18 Τ' αποφευγοντας, δ 

᾿ 

10 εν επιϑυμιαις 19 αυτοι δε | αγνοουντες βλασφη- 
μουσιν 1 και φῦ. : καταφδαρησονται 18 απατ. : αχνοιάιςἩὴ ζ 
14 µοιχαλιας | πλεονέξιαις 15 την ευδειαν 16 αφ. 
ανδοώποις φ. 17 και οµ. : νεφελαι | τετηο. : Ρχ εις - 
αἰῶνα 15 ασελγειας | ολιγῶς : οντως | αποφυγοντας 
19 υπαρχ. : οντὲς ; -᾿ 
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ο δ΄ ὙΆΧ 

Ὁ τῆς φδορᾶς" ᾧ γάο τις ἥττηται, τούτῳ δεδούλώωται. 

εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν 20 Μι 15,4. 

 ὀπιγνώσει, τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ 

᾿ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν 
γή 

Πετρου β΄ 0-98. 

7 8,84. Ἡ 6.16. 

αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν ποώτων. κρεῖττον 211, 19,47.48, 

"γὰρ ἦν αὐτοῖς υὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δι- 

"καιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παρα- 

- τὸ τῆς ἀληϑοῦς σαροιμίας" χύων ἐπιστρέ έψας ἐπὶ 

τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί" ὃς λουσαμένη εἰς κυλισιὸν 

ήν ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει 

ον 

ον 

πλ 
] 

να 

τὴν εἰλικοινῆ διάνοιαν, ἰθησϑῆφαϊ τῶν προειρη- 9 

μένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ 

τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ 

᾿ σωτῆρος, Γτοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσον- 8 

ται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐιι- 

παῖχται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιδυμίας αὐτῶν πορευό- 

μενοι! καὶ λέγοντες" ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς 4 

παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἔχοι- 

ομυνήϑησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ ἀρχῆς χτίσεοως. 

᾿λανὺάνει }ὰο αὐτοὺς τοῦτο δέλοντας ὅτι οὐρανοὶ 5 

ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι ὕδατος 

συνεστῶσα τῷ τοῦ ϑεοῦ λόγῳ, δι᾽ ὧν ὁ τότε κόσμος 6 

ὕδατι κατακλυσϑεὶς ἀπώλετο" οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ ἡ 

᾿ καὶ ἣ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τνεϑησαυρισμένοι εἰσὶν 

πυρὶ τήηρούμενοι εἰς ἡμέραν χρίσεως καὶ ἀπωλείας 

τῶν ἀσεβῶν ἀνϑρώπων. Ἣν δὲ τοῦτο μὴ 8 

19 τουτω : 10-- [και] 30 κυριου : ἈΤΠ- ἡμῶν ΟΕ 

τ χρδισσον 53) ΠΡ ΤΣ αὐτῶν επιδυμιας 4 ὟΝ ἔστιν ὅ Ὦ 

᾿ συνεστῶτα 7 αὐτῷ : ΥΝ αυτου 

Ἡ 90 και σωτ. : - ἡμῶν οἱ - 91 επιστρεφαι οἵ ϱὶ εις 

ο πα οπισω | εκ : απο 99 συµβ. : - δὲ υἳ γαρ΄ | κυλισμα 

8,3 εσχατου | --εν ειπα. 7 (τω) αυτου | ἀσεβείας 

; 0601 30 

. αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. συμβέβηκεν αὐτοῖς 99 Ῥὺν 50,11. 

“Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ϱ 1,8. 

10 4,1. 

18 6,19. 
Ἐπ 19,99, 
Μὲ 9448, 

Με 94,88." 
ση 1/9.6.9. 

ῬΒ 34,2, 

2,)ὅ. ὅπ 7,21. 

10. 

Ῥ 90,4. 



3,9-- -18, ο΄ Πετροῦ β' 
ί | 

λανϑανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Ἄ 
ἡ 

νο. χυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ ζΖίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μί 

Ἠν 2,3. 1154... 9 οὐ βοαδύγει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες. ᾿ 

βοαδυτῆτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακοοδυμεῖ εἰς ὑμᾶς, 

μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσϑαι: ἀλλὰ πάντας εν ἧ 

᾿ τὼ 10 μετάνοιαν χωρῆσαι. Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς 

Αη 9οἩ. κλέπτης, ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, 

τς στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυϑήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ν 

11 ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. Τούτων οὕτως πᾶν" 

τῶν λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν 

το 84. 19 ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, ποσσολό ΣΝ 

καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ ὑεοῦ : 

ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ πυρούµενοι λυδήσονται : 

το 66,17: 66,55, 13 καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται" καινοὺς δὲ οὐρα- 

ες φοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 

11 1,1.8. 14 προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. Διό, 

ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλον 

π 94. 1 καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεϑῆναι ἐν εἰρήνῃ,. καὶ τὴν 

τν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροϑυμέαν σωτηρίαν πόκον τ. 

καϑὼς καὶ ὃ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος ὦ 

κατὰ τὴν δοϑεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, 

Ἴ6 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαο. ἐν αὐταῖς 

περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ | 

ο οδοῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς 

λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 

Μο 18,0.9,89. 17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, ποογινώσκοντες μα 3 ώ 
ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀδέσμων πλάνῃ συναπαχὺέντες 

18 ἐχπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ, αὐξάνετε δὲ ἐν 

. 
ἐ 
᾿ 

᾿ 

9 εἰς 19: πὶ δι 10 Τ-π᾿ οι | κατακαησεται: ἨῪΝ ευρε- 
ὅησεται (ὟΝ; ἢ ην ουχ ευρεῦησεται οἷ αφανισϑησεται: : Το! 10 

ουήσεται 11 ουτως: Τ ουν | υμας : [ΠΗ]--ΥΝ 19 τηκεται 

ΟΥ ἢ : δ τακησεται (ονται) ρει γο τήξεται 18 Τ' καινην 
γην | Τ τα επαγγελµατα 16.16 Ν υμιν ὡς ... ἔπιστολαις, : 

16 πασαις : ΤῈ ταις ἵν": 
δὲ κ 

9 βραδυνεῖ | μας : μας {ε 11 10 κλεπτης {εν 
γυκτι 19 ὑεου : κυριου 18 κατα .:και 14 αμωώωμοι. - 
16 αις 1 οις 1 εισιν ο. 

ὕθ2 ο 
Ἢ «ος δι, 



ἰρίτι, : καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ ὁόξα καὶ νῦν καὶ εἰς 

ἡμέραν αἰῶνος. 

ΙΩΑΝΝΟΥ Α 

Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν 

τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐϑεασάμεϑα καὶ αἱ χεῖρες 

'' "ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, --- 

᾿ καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώδη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μιαρ- 

᾿ χυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν 

᾿ αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώϑη 

Γ ἡμῖν, --- ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀπηκόαμεν, ἀπαγγέλ- 

᾿λομεὲν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε 

μδῦ" ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ 

. τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χοι- 

᾿ στοῦ. καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ 

τὸν ᾖ πεπληρωμένη. 

ο΄ Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ 

αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ ϑεὸς φῶς 

ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 

Γ χαὺ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεϑα καὶ 

οὗ ποιοῦμεν τὴν ἀλήϑειαν" ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ 

 περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινω- 

τς 18 ἴμπ Ὦ-- [αν] 1,1.8 Τ ζωης" και... δῷ. 

᾿ τἡμιν" 0 4 ἢ υμων “ἢ ἊΝ Καὶ ἐσιν  Ἡ ουκ εστω εν 

Ότω ουδεμ. | 

ο ο 5 κροφί : σιστει 1.9 εωορακ.: ΡΥ ὃ 8. και 90 

4 μεις : μυ) Ι ἥη.Ἴ- δν μῦν οἱ εν υμ ὅ δπαγγελια 

7 αλληλ. : αὐτοῦ |. Ἰησοῦ Χοιστου 

' ᾿ δθὃ 

Ἠὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ ΕΠ 

1 τὰν ἔχομεν, ὑπο λίαν καὶ τὸ ος Ἰησοῦ τοῦ. 

᾿ 1,1--9, 

11 { 1.14, 

2 ο 1. 

Ν 

4 ο 18,11; 

6 ὅο 1,17, 

7 Ἡ 9,14. 
Ἂν 1,6; 

ἯΙ εἴπωμεν ὅτι οσον οὐκ αὐθμῖν; οηνδε 8 

πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήϑεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. ἐὰν 9 
--....,.αΠττττ.ΧΛΝ.1.1ττ---ῆἧὩΦΦ1}!1.1.11

.ψ1ς0-ςτὺὔὺ’--- 

! 

10,94, 

ο, 7 81. 

τι 14, 

Ῥνν 9818. 



ΠΑ Ἢ 

καν Ιωαννου α΄ 

ὁμολογῶιιεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ 
δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ παδαρίσῃ 

10 ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ 
ἡμαρτήκαμεν, φεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὃ λόγος 

8,34, Ητρσ. 2 αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἐν ἡμῖν. Τεχνία μου, ταῦτα. 

γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, 
παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν 

Κοι 1ο, 9 Χριστὸν δίκαιον’ καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ 

ζ 8 µόνον ἀλλὰ καὶ. περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. καὶ ἓν 

; τούτῳ γινώσχομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς 

1.8, 4 ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα 

αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης 
1 141.98. ὅ ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήϑεια οὐκ ἔστιν" ὃς δ᾽ 

δ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον ἀληϑῶς ἐν τούτῳ ἡ 
ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ τετελείωται. Ἰν. τούτῳ γινώ- 

1415. 6 σχοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν: ὁ λέγων ἐν αὐτῷ 

Ὶ μένειν ὀφείλει χαϑὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ 
αὐτὸς περιπατεῖν. 

1 18,54. ἢ Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, 
ΜῈ πι ἀλλ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε. ἀπ᾿ ἀρχῆς", ἢ 

ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε. 

πμ», 8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληϑὲς 

τὸ... ὃν αὐτῷ καὶ ἐν ὁμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται 
4.0. 9 καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληϑινὸν ἤδη φαίνει. Ὃ λέγων 

ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν 

παάμδαῦ. 10 ὧν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. ὁὃ ἀγαπῶν τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον 

1 19.86.11 οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ: ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, 

9.1 Ἡ πατερα Τησ. 9 Ὦ μονὼν ὃ .ὟΝὟ5) ἐν οἱ εσιιεν. 
6 αυτος : Τ-- ουτως 10 4ΕΥΝ εν αὐτῷ ουκ εστιν 

9 4 -- οτι | -- και (99) οἱ -- εν τουτω | αληϑεια : -ἰ- του 
ὕεου 7 αγααπ. : αδελφοι |. ἔπ - απ αοχης δ υμιν 99 3 
μιν |. σκοτια : σκια 
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ον Ιωαννου α΄ 19-91, 

Ἶ "καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν 
τοὺς ὀφὑδαλμοὺς αὐτοῦ. Γράφω ὑμῖν, τεχνία, 19 1 κ 6,1. 
ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ. γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν 18 1µ. 5 11. 
ἀπ᾽ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, γεανίσκοι, ὅτι νενική- 
.χατε τὸν πονηρόν. ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι 14 Ἡ 61ο, 
ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, 
ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἔγοαψα ὑμῖν νεα- 

 γίσχοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐν 
ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. Μὴ 15 σε αμ. 
: ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν 
Γ τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμιον, οὐχ ἔστιν ἣ ἀγάπη τοῦ 
πατρὸς ὃν αὐτῷ" ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ 16 ΡῬεν 51,50, 
 ἐπιδυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιδυμία τῶν ὀφ- οι 
Νδαλμῶν καὶ ἡ ἀλαξογία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ 
' τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. καὶ 
' κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιδυμία αὐτοῦ: ὃ δὲ 
ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

17 Μι σοι. 
 Ὁν 

| Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καδὼς ἠκού- 18 Μὲ 84)0.ϑ4, 
Ἐν, 1 4,1. -.σατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι 1 10/11, 
᾿ πολλοὶ γεγόνασιν: ὅϑεν γινώσκομεν ὅτι “ἐσχάτη 
ὥρα ἐστίν. ἐξ ἡμῶν ἐξῆλϑαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ 19 Λο 90,50. 
ἡμῶν" εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν 
 μεὺ᾽ ἡμῶν: ἀλλ᾽ ἵνα φανερωϑῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν , 
πάντες ἐξ ἡμῶν. καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ 90 τικ ος 
τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντες. οὐκ ἔγραψα ὑμῖν 9ἱ 
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήδειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε 
αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληδείας οὐκ 

14 Ἡ [του Φεου] 16 ΤΥ αλαξονεα 17 Ἡ [αυτου] | 
αἰῶνα : Ἡ'-- 4ποπιοίο [6] 111ο τηϑηθὺ ἴῃ ααίθεηπη 19 ΗΝ 
ει γαο εξ ἡμῶν σαν 30 Ἡ αγιου" |. οξ-- καὶ ῶ9 |. παντες 
(ἱ--) : ΠΒ, παντα. 
ο κακο κοκ Νο μμ 

απ 1 παιδια 18 τον 39 : το 14 εγραψφά 16 : γραφω | 
τον 29 : το 10 πατρος : ὕδου 18. ο αντιχριστος 

οκ δ0ὔ 



λάμνα ον ο 

ο... Ιώαάννου ο πρ. 

φῦ ἔστιν. Τίς ἐστιν ὃ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνού- 

µενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός 

| ἐστιν ὃ ἀντίχοιστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ 

1. ὅ 6,8.98 τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν 

πατέοα ἔχει" ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν χαὶ τὸν πατέρα 

τ. 94 ἔχει. ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. 

; ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ τὴϊ 

οὗ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἔν τῷ πατρὶ μενεῖτε. καὶ ὁ 

αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο 

ο ἡμῖν, τὴν ζωὴν: τὴν αἰώνιον. Ταῦτα ἢ 

30. Ὁ 14,56; ὩΥ ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. καὶ. ἢ 

πμ. ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ μένεν ἔν ὁ 

ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσχῃ ὑμᾶς" 

ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ 

πάντων, καὶ ἀληδές ἐστιν καὶ οὐχ ἔστιν ψεῦδος, 

9.5: 4πτ, 98 χαὶ χαϑὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετξ ἐν αὐτῷ. Καὶ - 

νῦν. τεχνία, μένετε ἓν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωϑῇ ε 

σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνϑῶμιεν ἀπ᾿ αὐτοῦ 

πιο. 99 ὧν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός 

"ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην 

: ες ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. δὰ 

ο ο. 9 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὃ πατὴρ Ἢ 

ες ἵνα τέχνα ϑεοῦ χληϑῶμεν, καί ἐσμεν. διὰ τοῦτο 

ὃ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 

08,538, Εὶ 811. ο Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα ὑεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανε- 

η ρώδη τί ἐσόμεῦα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωϑῇ 

Ἡκ αιώ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεϑα, ὅτι ὀψόμεϑα αὐτὸν καϑώς 

5 ἐστιν. καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐδ 

αὐτῷ ἁγνίδει ἑαυτὸν καϑὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. 

οκ νο ντ ο ο ο ο π νὰ 

» 
Ἆ 

94 εν 40 : [Η]--τ΄οον 47 ΤΠ υμας, | αλλ ως: ἢ ἀλλ 

(...1. φευδος") 99 πας : Π[Β]ΤΑΝ ϱν καὶ 8,1 ΤΥΝ καὶ 

ἐσμέν, 
. ο 

ϱς -- ο οµολογ.... ἔχει 4 υμεις 16: τ ουν Αδ ἡμῖν ὃ ἡ 

υμώ) 97 χαρισμα νὶ8 | αυτου 29 : αυτο ἱ --καιδ | 

μενειτε 98 οταν ἔχωμεν 81 ημώτουμω | - και 

εσμεν | ημας : υμας 9 οιδ. δε τὰ 
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χαὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. καὶ οἴδατε ὅτι 

: ἐκεῖνος ἐφανερώϑη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ 
, ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. πᾶς ὃ ἐν αὐτῷ µέ- 
ο νων οὐχ ἁμαρτάνει" πᾶς ὃ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν 

ο αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. Τεχνία, ιιηδεὶς π)α- 

"νάτω ὑμᾶς" ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός 
᾿ ἐστιν, καϑὼς ἐχεῖνος δίκαιός ἔστιν" ὁ ποιῶν τὴν 

| | τίου ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς 

ὃ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώϑη ὁ 

υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ἵνα λύσῃ. τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 

ΕἸ Πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἁμαοτίαν οὐ 

ποιεῖ, ὅτι σπέριια αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει" καὶ οὐ 

; δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ ὑεοῦ γεγέννηται. 

Ὡς ἐν ντα φανερά ἐστιν τὰ τέκνα. τοῦ ας καὶ 

σύνην οὐχ ἔστιν ἐκ τοῦ ὑεοῦ, καὶ ὃ μὴ ἀγαπῶν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν 

ἢ δ΄, ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους" 

οὐ χαϑὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν 

"τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ" καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐὖ- 

τόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 
τς Μὴ ὑαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ, ὑμᾶς ὁ κόσ- 

μος. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ 

ἰφούς" ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ ϑανάτῳ. πᾶς 

χαὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνδρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν 

αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. ᾿ν τούτῳ ἐγνώκαμεν 

“7 τεκνια : Ὦ παιδια 10 ἥπ ὟΝ, 12 Ἡ Καὶν 18 1 

15 αὐτοῦ : Ὦ εαὐτοῦ | αὐτὼ : 1) εαυτω 

η αμαοτ. : : --- ημων 8ο δὲ π. - 10 ποιῶν δικ. : ὧν 

11 επαγγελια 13 αδελφ.: -- µου 14 αδελφ. 1 -ἵ 

Ι| ἀγαπῶν : -Ι- τον αὐελφον 

δ0 7 

Γ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνϑρωποκτόνος ἐστίν,. 

Ιωαννου α ια 

4 Μι Τρ8. 

Ὁ 18 ὅ8,4,δ.9. 
1 Ρ 5,54, 

ϐ καὶ 6,14. 

8, 84. 

9. 6, ὅ,18. " 

10 

11 ὖ 19,88. 

12 αν 4/8. 

Με ὅ,11, 
18. Ὁ 161819. 
14 2,11.  ὅ,34. 

ϑανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελ- 
16 Μι μ.ο», 

7 8,44. 

7 1618, 
16 8 

’ 



τ ΤΣῊ 
δι ο κος πι ας δ11--48. Ιωαννου α΄ 

τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἔϑηκεν: καὶ ἡμεῖς «ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν 

4,50. Ρι 161. 17 ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς δεῖναι. ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν 
βίον τοῦ κόσμου καὶ δεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
χοείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, πῶς ἢ ἀγάπη τοῦ ὑεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 

ΟΔ61)55;9,16.16,18 Τεχνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλὰ 
19 ἐν ἔργῳ καὶ ἀληδείᾳ. [καὶ] ἐν τούτῳ γνωσόμεθα 

ὅτι ἐκ τῆς ἀληδείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσῦεν αὐτοῦ 
90 πείσομεν τὰς καρδίας ἡμῶν | ὅτι ἐὰν καταγινώσχῃ 

| ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ δεὸς τῆς καρ- 
Βό,.5, Η.416.91 δίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. Ἀγαπητοί, ἐὰν 

ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχο- 
το Μο ρα. 99 μὲν πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβά- 

γοµεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν 

Δ 6,39; 16,11. 98 καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. καὶ αὕτη 

ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύωμεν τῷ ὀνόματι. 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν 

415. 8.94 ἀλλήλους καϑὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. καὶ ὁ 
τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένειν καὶ αὐτὸς 
ἐν αὐτῷ" καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι (ιένει ἔν - 
ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. Ε 

ι τὰ σ,5. 4 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ 
Μετηδ. δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν, 

ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύϑασιν εἰς τὸν 
1κ 5,8. 9 κόσμον. Ἂν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνϑῦμα τοῦ 

| ἡΔὡεοῦ" πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ὃν 
ο18. 5 8,41. 8 σαρκὶ ἐληλυϑότα ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶν 

185 Ἠ αλλ εργω 19 [και]: Τ- ΗΝ | ΗΝ τὴν καρδιαν 
ἃ ημων: Τ'ΎΝ, 390 οτι 19: ἢ ο τι 91 καρδια: Τ-- ημων | 
ΗΝ --ὀἫ ημων 93 Ἡ αν 28 0 πιστευσωµεν 4,9 Ὦ 
ο δρ ων 

16 τιδεναι 17 μενεῖ 18 -““τὴ |. -- εὖ 19 γώώωσκομεν 
90 --- οτι 29 231 αγαπ. : αὐδελφοι 399 απ: πάρ ο --ημω 
4.3 γινωσκεται ἣ 
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να. 

αν ο Ἰωάννου αἱ ἘΞ 

ἢ πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ ϑεοῦ 
οὐχ ἔστιν" καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ 
ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν 
ἤδη. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστε, τεχνία, καὶ 
'φενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὃ ἐν ὑμῖν 
ἢ ὃ ἐν τῷ χόσμῳ. αὐτοὶ ἐκ τοῦ χόσμου εἰσίν" 
διὰ τοῦτο ἔκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος 

ς 

αὐτῶν ἀχούει. ἡμεῖς ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσμεν" ὁ γι- 

τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν 
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς 
πλάνης. 

Ἄγαπιητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν. ἐκ τοῦ 
' ὼεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσχει τὸν ϑεόν. ὃ μὴ 

ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν ϑεόν, ὅτι ὁ ϑεὸς ἀγάπη 
ἐστίν. ἐν τούτῳ ἐφανερώϑη ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ 
ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλ- 
χεν ὁ ϑεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. 
“ὃν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπή- 
σαμεν τὸν ϑεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς 
καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὃ ϑεὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους 
3 ἀγαπᾶν. ϑεὸν οὐδεὶς πώποτε τεϑέαται" ἐὰν ἀγα- 
 πῶμεν ἀλλήλους, ὃ ϑεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ 
ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστιν. ὃν 

τούτῳ γινώσχομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς 
ὄν ἡμῖν, ὅτι ὃκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν 
ἡμῖν. καὶ ἡμεῖς τεδεάμεῦδα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι 

8 μὴ ομολογει : Ὦ λυει 10 02 ἡγαπηκαμεν 

᾿ς δ 7Ἱησ. : - κυριον (οἱ Χριστον) - εν σάρκι εληλυϑοτα 
ϐ -- ος... ημων {| εκ. τι : εν τούτω 7 ο αγ. : - τον 
δεον. 6 ου γινώσχκει 10 εκεινος | απεσταλκεν 
18 εδωκεν 14 εὑεασαμεδα 

: 6069 

4 

ὅ ο 156.19. 

ϱ 8.4: 

γώσχων τὸν ϑεὸν ἀκούει ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ 

7 959, 

8 

9. ο 8.16. 

11 Μι 18,88, 

19 ο 1.18, 

15 8,54, Ἡ, δ,ὅ. 

14 8,17. 



Μο 19199--51. 

416.16. 
ΓΡ 150, 38. 

1 14.15.98.54. 
. Με 11,80, 

σ 16/98. 

4 1ὅ--- Ὁ λα Ἰφαννοῦ α͵ 

ἌΡ Ὁ ΧΩ κ Απ ρα ΒΥ μμ, πο ας ὴ ΡΝ ον έ”. ο, πι το η νε ων 
ἤ τν πλ ΓΕ ὅδ᾽ Ας φορὰς ἥξε 

ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 

5.16 ὃς ὧν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 

ἡεοῦ, ὁ δεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 

«16 ὑεῷ. καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαµεν 

τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ ϑεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ ϑεὸς 

ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὃ μένων ἓν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ ϑεῷ 

.17 μένει καὶ ὃ ϑεὸς ἐν αὐτῷ μένει. ὦν τούτῳ τε- 

τελείωται ἡ ἀγάπη με ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν. 

“ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χρίσεως, ὅτι καϑὼ ς 
ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσινεν ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ. ; 

18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ ἡ τελεία. 

ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος χόλα-" 

σιν ἔχει, ὃ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ 

19 ἀγάπῃ: Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος 

90 ἠγάπησεν ἡμᾶς. ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν 
4 ι 

δεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν" 

ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώραχεν, 

τὸν ϑεὸν ὃν οὐχ ξώραχεν οὐ δύναται. ἀγαπᾶν. ἷ 

οἱ χαὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ὁ 

ἀγαπῶν τὸν ϑεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

ἢ Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς. 

ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὃ ἀγαπῶν τὸν 

γεγνήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 

ϱ ἐν τούτῳ γινώσχομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ 

ἡεοῦ, ὅταν τὸν δεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς 

8 αὐτοῦ ποιῶμεν. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ 

ἡεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν" καὶ αἲ 

4 ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, ὅτι πᾶν τὸ γδγδν- 

ος ἐκ τοῦ ψεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον" καὶ αὕτη. 

.1ὅ ΗΝ εαν | ἴησους : Ἡ-ι- [χριστος] 16 µενει 39 : 
ΠῚ]. 15 ἊΝ αλλα 5,1 Ἡ ν΄ -- και 90 ὁ Άη Ἡ, | 

16 οπή | 1ήσους : : ΓΕ Χριστὸς 16 πιστευοµεν 
17 εσομιεὺδα 19 αγααπ. τ ὉΥ ουν: - τον ὅεδον οἱ αυτον | 
αυτος: ο ϑεος 9θου : πως 91 απὸ του ϑεου 5,1 τον 
26: το 2 τηθωμεν 

στο 



ΩΙ να 4 ν κ μπα Ἄν,“ ο Ἀ, αἱ ος 5 » | 

΄ 

ος ]Φαννου αἱ 

στὶν ἡ νίκη ἣ νικήσασα τὸν κόσμον, ἣ πίστις 
ἡμῶν. τίς ἐστιν ὃ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὃ 
πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ; οὗτός 

. 

Χοιστός" οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 

(αρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἣ ἀλήδεια. ὅτι 
τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ 

ὥδωρ καὶ τὸ αἶμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσυν. 

"εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνϑοώπων λαμβάνομεν, 
ἡ μαρτυρία τοῦ ϑεοῦ μείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη 

ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ὑεοῦ, ὅτι μµεμαοτύρηκεν 

περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν 

τοῦ ϑεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ. ὁ μὴ 

πιστεύων τῷ ϑεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι 

οὗ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μειμαρτύρη- 

χεν ὁ ϑεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ αὕτη ἐστὶν 

ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ ὑεός, 

"καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. ὃ ἔχων 
τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν" ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ 

΄ ὼεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. Ταῦτα ἔγραψα ὁὑμῖν 

"ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύου- 

σιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. Καὶ αὕτη 

ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν 

τι αἰτώμεϑα κατὰ τὸ Ψέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 

το 6 εστιν 19 : [Η] Υ-- δε 6 αιµατος : Ἀ'-- και σινευ- 

΄µατος | Χριστος : ὟΝ το | ἢ µονω | το πνευμα 3201 εν 

ΟἾ τ βύτιβ 7 τὸ πν. κ. τὸ υὃ. κ. το αιμα : Ὠ" ἴῃ ΤθγΥὰ, 

αρἰτίέας [οί] δὰ οὖ βαπραίἱ5, οἵ ἨΙ ὑγ08. ΠΠ ριη{ 1π 

΄.οᾳοἱο, Ῥαΐον Ὑοτριπι οὔ Βρηήζας 10 54 εν αὗτω | τω 

ο δεω : Ώ5 τω Όιω υἱ 6588 ΟΠτὶΡίο οἱ - 11 ΠῪΝ ο ὃεος 

ην 

4 ημων τ μῶν ὅ τις δὲ 6 αιµατος  πνευμάατος 

"οτιδὸ: ην 10 µαοτ. 19: - του ὕεου 1 ουκ ἐπιστευσεν 

(5. μι : - τοις πιστευουσιν εις το ονομά του υἱοῦ του 

: Ι τοις πιστ. : ου πιστευοντες υἱ και να πιστευήτᾶ 

11 ο τι αν αιτ. | δελ. : ονομά 

στι 

ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι" καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ 

Ἡτάκίο ὅθει: οὖ ος διπύ απ {δβίίπιοπ{απη ἀιοιπο Ἰπ 

ο ὅ---14, 

δύ 4,4. 

6  19,84,8ὅ. 

ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς. 

9  ὅ,89,86, 

10 Εὶ 8,16. | 
1 Κ 10416. 

1 

19 

14 091.09, 
7 1418: 



! 

ὅ,16---8, τ ο ἃ ἢ ο 

15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει, ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεῦα, 
οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν ἀπ᾽ 

. 16 αὐτοῦ. άν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτά- 
φοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς ϑάνατον, αἰτήσει, καὶ 
δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς 
ὑάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς ϑάνατον" οὐ περὶ 

17 ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. πᾶσα ἀδικία ἆἁμαρ- 
υτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς ϑάνατον. 

ὃ), 1115. 18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὃ γεγεγνημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐχ 
ἁμαρτάνει, ἀλλ! ὃ γεγνηϑεὶς ἐκ τοῦ ϑεοῦ τηρεῖ 

ΠΕ 19 αὐτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. οἴδαμεν 
τς ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐσμεν, καὶ ὃ κόσμος ὅλος ἐν 

ο 11,8. ἢ 9,5. 90 τῷ πονηρῷ κεῖται. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ 
ὑΦεοῦ ἥκει, καὶ δέδωχεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσ- 
χομεν τὸν ἀληϑινόν" καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληδινῷ, 

| ὃν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὃ 
1 Κ 10.14.21 ἀληδινὸς ϑεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. Τεκνία, φυλά- 

ξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 

ΙΩΑΝΝΟΥ Β 
ΤΡ δ. δσ1, 1 ὋὉ πρεσβύτερος ἐχλεχτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις 

αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληϑείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ 
μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήδειαν, 

9 1διὰ τὴν ἀλήδειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεῦ 
8 ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. ἔσται, μεὺ᾽ ἡμῶν χάρις 

ἔλεος εἰρήνη παρὰ ϑεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ 

1δ Ἡ, αν (29) 16 ἊΝ εἰδῇ 18 Υ αλλα | αυτον: ἽΝ εαυτον 
90 ΥΝ ιὠσκωμεν | Ἡ αληδινον, 1 ΤΥΝ καὶ ἐσμὲν ΟΥ̓ 
μέν) Ἀρθιστω : ὟΥ: 1 Ὦ Εκλεκτη | ἈΤ' Κυρια 

1ὅ απ: παρ 16 ἣν - τις 17 -π οὐ 90 (και) οιδαμεν 
οτι τὸν : το] αληϑ. : - ὅεον  - ]ησ. Χο. 31 εαὐτους | 
ἢ -- αμην 3 ἐνοικουσαν οἱ ουσαν ὃ ἡμῶν : ὑμῶν] 
]Ιησοὺῦ : ΡΥ κυρίου 

5τὸο 



3 ος : Ιωαννου β' | 4---18, 

“ ἀγάπῃ 

ο΄ Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου 
περιπατοῦντας ἐν ἀληδείᾳ, καδὼς ἐντολὴν ἐλάβο- 

ἢ εν παρὰ τοῦ πατοός. καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, 
: οὐχ ὡς ἐντολὴν καινὴν γράφων σοι, ἀλλὰ ἣν 
 εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. καὶ 
3 αὕτη ἐστὶν ἣ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς 
Ἵ ἐντολὰς αὐτοῦ: αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καϑὼς ἠκού- 
᾿σατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ὃν αὐτῇ πεοιπατῆτε. ὅτι 
πολλοὶ πλάνοι ἐξῆχϑον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ 
5 ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χοιστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρχί" 
οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὃ ἀντίχριστος. βλέπετε 
ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργάσασϑε, ἀλλὰ 

| μισϑὸν πλήρη ἀπολάρβητε. πᾶς ὃ προάγων καὶ 
μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χοιστοῦ ϑεὸν οὐκ 
ἔχει" ὃ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα 
καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. εἴ τις ἔρχεται ποὸς ὑμᾶς καὶ 
ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐ- 
τὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε: ὁ 
λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐ- 
τοῦ τοῖς πονηροῖς. 

ο Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήϑην διὰ 
“χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίξω γενέσδαι πρὸς 
ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἣ χαρὰ 
ὑμῶν πεπληρωμένη ᾖ. Ἀσπάδεταί σε τὰ τέκνα 
τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐχλεκτῆς. 

μις 

μον τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληδείᾳ καὶ 

ὮΝ 

ο 671 Κυρια | ΗΝΝ εντολ. γραφ. σοι καίνην | ΥΝΝ αλλ | 
Ὕειχομεν καθως: ὌῬνινα | Απ ὙΥ, 7Ἡ εξηλδαν δΗΥ 
"Ἰογασαμεῦα 11 Ἀπ Ἡ'-- Έόθσο Ῥταθαἰχὶ νοβΙβ αὖ ἴῃ ἀἱθτη 
ΟΥ̓ [ποβίτί ἆθδι ΟἿ 1501] ποπ οοπ ἀλη}. 19 ὑμῶν 

: ΤῊ ημων 

ΟΠ 4 ελαβον 7 εἰσηλῦον 58 απολεσωμεν εί απολαβωμεν | 
ο 9 παραβαινων | διδαχὴ 19 : αγαπη | διὸ. 
9: -- του Χοιστου 11 -- αυτώ 19 εχω | γοαψφαι | 
λπιξω γαο [ ελϑειν : 18 εκλεχτ. : εκκλησιας -|- τῆς εν 
ἤφεσωὼ  ἤπ - ἡ χάρις εδ υμὼν - ἀμὴν 

578 

7. 10918: 41--8, 

δ αᾳ 1, 

10 9 Τῇ 8,6, 
858 
ΤῊς 18,11. 

11 

12. 2 0 18. 
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Ἡ 18,5, 8 
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10 
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1 10,30; 9194. 19 

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ 

Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ 

ἀγαπῶ ἐν ἀληδείᾳ. "Α 

Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσῦαι 

καὶ ὑγιαίνειν, καϑὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. ἐχά-. 

οὴν γὰρ Λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούν- . 

των σου τῇ ἀληδείᾳ, καδὼς σὺ ἐν ἀληδείᾳ περι- 

πατεῖς. μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα 

ἀχούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληϑείᾳ περιπατοῦντα 

Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν. ἐργάσῃ εἰς τοὺς 

ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους, οἵ ἐμαρτύρησάν σου 

τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις. 

προπέμψας ἀξίως τοῦ ϑεοῦ" ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόμα-. 

τος ἐξῆλδαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐϑνι- 

χῶν. ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς 

τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεϑα τῇ ἀληϑείᾳ. 

Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ: ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων. 

αὐτῶν Διοτρέφης οὐχ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. διὰ τοῦτο, 

ἐὰν ἔλϑω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λό-. 

γοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος. 

ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺ 

χαὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλι 

σίας ἐκβάλλει. | 
Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαδόν. ᾿ 

ὃ ἀγαὑοποιῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν" ὁ κακοποιῶν, 

οὐχ ἑώρακεν τὸν ὣεόν. Δημητρίῳ μεμαρτύρηται 

ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληψείας' καὶ. 

“,, 

ὃ Ῥω- γαρ 4 40 χαοι» ϱ Τ' Διοτρεφὴς 10 Ἱ-- εκ. 

12 υπο 39: ἘΝ υπ δ δὲ δ 

4- τὴ ὅ εργαζη | τουτο : εις τους 6 ποιησας. 

προπεµψφεις 7 εὑνων 8 απολαμβανειυ. 1 αληδεια : 

εκκλησια | 9 εγοαφα αν | -- τι 10 βουλ. : ἐπιδεχο- 

μένους 11 ὁ δε κ. 19 αληὺ. : εκκλήησιας ο 

74 



ο ον νι» ἥν ἜΝ Ψ ον Λι. 4 ἽὝν 

να. γ᾽ προς ΣΝ 

ἡμῶν ἀλ ηδής ἐστιν. 
ο Πολλὰ εἶχον γράψει σοι, 

ο μέλανος καὶ χαλάμου σοι 
' εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα Λλαλή- 
σομεν. Πἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. 
᾿ ἀσπάζου. τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

/ 

ἀλλ᾽ οὐ ὑδέλω 
γράφειν" ἐλπίζω 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 
᾿ ]]ολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ 1 

λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ! ἐπ᾿ 9 
ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν 
οφ, ὃν ἔϑηκεν κληρονόμον πάντων, ὃι οὗ καὶ 
. ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας" ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς 
δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων 
τε τὰ πάντα τῷ. ῥήματι. τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, 
χκαϑαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάδισεν 
ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, τοσούτῳ 
᾿χρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφοοώ- 
τερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνομα. Τίνι 
γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων" ᾿ 

ο φἷός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; 
καὶ πάλιν" 

ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ 
μοι εἰς υἱόν; 

ταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν 
χουμένην, λέγει" 

᾿ καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι ὃεοῦ. 
αἱ ' πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει" 

4 

ῦ 

εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται 

19 διότ 18 οὐκ εβουληϑην 15 φιλοι οἱ φιλους 
αδελφοι εί -ους 1 Ἠπ - αν 1,1 εσχατων ὃ καὺ. 
ΡΥ δὲ εαυτου | αμαοτ.: - ημων ᾿ στων 7 αγγ. 19: - αυτου 

ὔτῦ 
τ 

Ίδη, 

διὰ 18 90 19, 

δὲ 14 

16 

ῬΑ 9:86. ὗ 1:89. 
Κοὶ 1416. 7 δὴ 
Με 91,38. 

Ελ ΤΟΣ 
5Κὶ 4,4. 
Κο] 1,16, 
9,14.960. 
Μο 10,19. 

ΓΗ 99. 

Ῥ η, 
2 ΒΑ 7,14, 

Ρί 82,48 Τικκ. ὦ 
Τι 8,59... ' 
Ῥα Οπ/ζε | 

η 104,4. 



1,8--2,8, Προς Έβραιους 

ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, 
καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα 

Ῥα 46,1. 8 ποὸς δὲ τὸν υἱόν" 

ὁ δρόνος σου ὁ ϑεὺς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 

καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐδύτητος ῥάβδος ο. ἃ 
λείας σου. 

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν" 
διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ ϑεός, ὁ ϑεός σου, ΤΥ Ως ᾿ 

ἀγαλλιάδεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. 
Ῥ 109,96..58, 10 καί" 

σὺ κατ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐδεμελίωσας, 
καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί" 

11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένειρ᾽ 

καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 
19 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς 

[ὡς ἱμάτιον] καὶ ἀλλαγήσονται" 
σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 

Ῥα 1101. 18 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε" 
κάδου ἐκ δεξιῶν μου 

ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν 

ποδῶν σου: : 

θη τὸ. 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς δια- 
Ἐν 51/91 θι11.. ογίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρο- 

2 γομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως 
προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀχκουσϑεῖσιν, μή ποτε παρα- 

Λοί 1,08. 9 ουῶμεν. εἰ γὰρ ὃ δι᾽ ἀγγέλων λαληϑεὶς λόγος - 
αἰ δη ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρα- 

10,59, 1900, 8 κοὶ ἔλαβεν ἔνδικον μισϑαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς 
ἐχφευξόμεϑα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; 
ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσϑαι διὰ τοῦ κυρίου, ᾧ 

8 ΠΕ ,ο ϑεός, (ΥΥ -ὸς,) | Ἡ [του αιώνος] | ὟΝ καὶ” | 
σου 99: 40ΝΝ αυτου 9 ΤΠ αδικιαν | ΤῊΝ σεο | ΤΝ 
σου ελ. 19 Ἔ αλλαξεις | [ως ιματ.]Ἱ Η - 9 Ἡ 
σωτήηοιας, ... ϑελησιν; 

7 πνευμα ὃ τα και] -- η] -- της 1 | ραβδι οι ή 
11 διαιιενεῖς 14 διακονιας 9.9 αγγελου 

στθ 



Προς ἔβραιους 94-19, 
ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώϑη, συνεπι- 4 Νο 16,50. 
μαρτυροῦντος τοῦ ϑεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν 1 14.1. 

καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου 
; μερισμοῖς χατὰ τὴν αὐτοῦ ϑέλησιν. 

Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν ὅ 
4 μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. διεμαρτύρατο δέ 6. νε 8,5--τ. 
᾿ς σού τις λέγων" 

τ΄ τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, 
ὴ υἱὸς ἀνϑρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; 

ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους, τ 
δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, 

πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 8 κ τῦ,5τ. 
ι ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν 
-' αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ 
τὰ πάντα ὑποτεταγμένα" τὸν δὲ βραχύ τι παρ 9 νι 9,89. 

ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ 
πάϑημα τοῦ ϑανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφαγω- 
μένον, ὅπως χάριτι ϑεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται 
 Δανάτου. Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι᾿ ὃν τὰ πάντα 10 1 11,26. 
καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν 
ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ 
᾿ 'παδημάτων τελειῶσαι. ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ 11 Μο 8,84.86. 
οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες" δι᾿ ἣν αἰτίαν. οὐκ ορ. 
ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων" 19 Ῥ 29,58. 

᾿ς ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
᾿ς ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε: , 

"καὶ πάλιν" 19 15 8,17. 198,18. 

; ἐγὼ ἔσομαι πεποιδὼς ἐπὶ αὐτῷ" νά 
καὶ πάλιν" 
-.. ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ δεός. 

τη 6 αυτου : ΤᾺ; 7 ἄπ Ἠ-Έ [και κατεστησας αυτον επι 
τα εργα τῶν χειρῶν σου] 8 αυτω 19 : [Η]-ςΟ 9 χαριτι: 

; ΤῊΝ χωρις 

4 συνμαρτυρουντος | -- τὸ | αυτου : του ὕξου 6 τι: 
τις ΄ 11 καλων 

η 577 37 



5,..4--88, Προς Πβραιους 
1π. 5η 1µ0, 14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία χεχουνώνηκεν αἵματος καὶ 

ΑΦ το σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν 
1Κ 16,ῦ. αὐτῶν, ἵνα 'διὰ τοῦ δανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ 

| κράτος ἔχοντα τοῦ ὣανάτου, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν διά- 
16 βολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόθῳ δανάτου 

19 41,8... 16 διὰ παντὸς τοῦ ζῆν. ἔνοχον ἦσαν δουλείας. οὐ 
γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρ- 

Ῥκ 3. 17 μάτος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. ὅϑεν ὤφειλεν κατὰ - 
η 5 πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωφῆναι, ἵνα ἐλεήμων 

γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν ὥεόν, 
4,156. 18 εἰς τὸ ἱλάσκεσϑανι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. ὃν 

ᾧ γὰρ πέπονϑεν αὐτὸς πειρασϑείς, δύναται τοῖς 
πειραζομµένοις βοηϑῆσαι. 

δὲ δι Ὅϑεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου - 
μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα - 

νὰ 15,.7, ὃ τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν, πιστὸν ὄντα τῷ ποιή- 
σαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωσῆς ἕν ὅλῳ τῷ οὕὔκῳ. 

8 αὐτοῦ. πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωῦσῆν 
ἠξίωται καθ᾿ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου 

4 ὃ κατασκευάσας αὐτόν. πᾶς γὰρ οἶκος κατασχευά- 
ζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας ϑεός. 

χὰ 107. ὅ καὶ Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴχῳ αὐτοῦ 
ὡς ϑεράπων εἰς μαρτύριον τῶν λαληδησομένων, 

Β 919. ϐ ! Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἷχον αὐτοῦ: οὗ 
ΟῚ 1,28. οἶχός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰν τὴν παρρησίαν καὶ τὸ 

καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κα- - 
Ῥα 95,1-:, 7 τάσχομνεν. Διό, καϑὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ὁ 

ἅγιον" 
σήμερον. ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, Ἕ 

μα 17. 8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ ξ 
ἘΞ ΠΡ, παραπιχρασμῷ Ἶ 

1δ Π' δουλιας 3,38 ολω : [Η]- Ὗ 6 µεχοι τελ. βεβ. ε.α 
[Ἡ]- ὖἷΝ 7αγιον : ἢ, ν ἊΝ 

14 αυτων : -ἵ- παϑηματῶν 17 ταις αµαρτιαις 84 τα Ὁ 
παντα 60ου: ος | εανπερ ων. 

6τ8 



λαο τοτε κα ο ο. . 5 αἱ 
ης». ώς. ὄν 

κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ος οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν ϑοχιμασίᾳ 

καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου Ι τεσσεράκοντα ἔτη. 
διὸ προσώχϑισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

- καὶ εἶπον" ἀεὶ πλανῶνται τῇ; καρδίᾳ" 
ο. αὐτοὶ δὲ οὐχ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου, 
Ε΄, ὧδ ὥμοσα ἐν τῇ Ι ὀργῇ μου" 
ος εἶ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου. 
βλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν χαρ- 
δία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ ϑεοῦ 
ζῶντος, ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καϑ'᾿ ἑκάστην 
ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ σῆμ ἱερον καλεῖται, ἵνα μὴ 
| σκληρυνὺῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας"' μυέτ- 
τς Οχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν 
ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κα- 
τάσχωμεν. ἐν τῷ λέγεσθαι" 
: "σήμερον ζὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 

μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἦν τῷ παρα- 
Ὁπασσῳ 

τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἀλλ᾽ οὐ πάν- 
τες οἱ ἐξελϑόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωῦσέως; τίσιν 
δὲ προσώχϑισεν τεσσεράκοντα ὅτη: οὐχὶ τοῖς ἁμαρ- 
τήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ: τίσιν 
δὲ ὦμοσεν μὴ εἰσελεύσεσῦαι εἰς τὴν κατάπαυσιν 
αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειδήσασιν; καὶ βλέπομεν ὅτι 
οὐκ ἠδυνήϑησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν. φοβηϑῶ- 
μεν οὖν μή ποτε καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελ- 
Δεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 

Ἱτερηκέναι. καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καϑά- 

ερ χἀχεῖνοι" ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς 

ἕν 0 ετη : ΗΝ, 11 µου 39: 6, 18 Ἡ τό Σημ. 
σι Ἐ, Σημ.) | Ε΄ εξ ὑμῶν τις 14.1 ὙΝ κατασχωμµεν εν 
τ Ἡ ἀκουσητε, -- ἰΗ Μη 17 Τ' αμαρτησασιν; ... ἐρηµω. 

δ: ς 9 επειρ. ᾿ ἧς με | εν δοκιµ. : εδοκιμασαν’ 10 εκεινη 
΄ωποστ. : -- αυτου 16 τινὲς... παρεπικρανα», 17 δε: 
“και | ̓ αμαοτ. : απειψήσασιν 4,1 καταλιποµενης της εἰ. 

ε΄ 79 

νο Προς Ἡβραιους 39-49, 

9 

10 

11 Νὰ 1491-98, 

19 

19 1 Τι ὅ,11. 

14 6.11. 
11. 

156 Ρε 96,8. 
7. 

16 Εκ 17,1 58. 

17 Νὰ 14,50. 
1 Κὶ 10,10, 

18 Νιι 14,92 5. 
11, 

19 

4 νε οὕ,11. 

9 



45-18. ο Προς ἤβραιους 

ἀχοῆς ἐκείνους μὴ συνκεκερασµένους τῇ πίστει 

81. ὃν οὔμ1, 8 τοῖς ἀκούσασιν. Ἠἰδερχόμεὓα γὰρ εἰς τὴν κατά- 

παυσιν οἱ πιστεύσαντες, καϑὼς εἴρηκεν" 

ὡς ὤμοσαά ἕν τῇ ὀργῇ μου" 
εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, 

καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενη- 

αν 5. 4 ϑέντων. εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑρδόμης οὕτως" 

καὶ κατέπαυσεν ὃ ϑεὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ 

Ῥν 06Η. ὅ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ: καὶ ἐν τούτῳ 
πάλιν" εἰ εἰδελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν που. 

β ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελϑεῖν εἰς αὐτήν, 

χαὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισϑέντες οὐκ εἰσῆλδον δι᾿ 

ὅτ. Ῥῃ οὔπ.. 7 ἀπείϑειαν, ! πάλιν τινὰ ὀρίζει ἡμέραν, σήμερον, ἓν 

Δαυεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καϑὼς πος, 

είρηται 
σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς ντου ἀκούσητε, 

μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν. 

τομ 8 εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ 

9 ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. ἄρα ἀπολεί- 

ἀκ 5,5.10 πεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ. ὁ γὰρ 

ἂν 191δες εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αἰτοῦ καὶ αὐτὸς 

κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν 

Ῥν 96.1.11 ἰδίων ὁ ϑεός. Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελϑεῖν εἰς, 

ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις 

σε 98.90.19 ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειδείας. Ζῶν γὰρ ὃ 

19403. Β 11. λόγος τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ 

πᾶσων μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι 

μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ 

μυελῶν, καὶ χριτικὸς ἐνδυμήσεων καὶ ἐννοιῶν. 

18 καρδίας" καὶ οὐκ ἔστιν χτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον. 
« 

9 ΤΗ συνκεκερασιενος | ον ακουσασιν νο” 

ακουσμασιν 8 γαρ: Ὦ ουν | την βὰν : [Π]- ὁ 4 η 

ἨἩ,Ν. 7 Ὦ προειρηκεΝ ς 

8 εισερχωμεὺα ουν 6 απιστιαν 7 ειρηται 8 αν Ὁ 

αρα 12 εἐναργῆς 

ὅ80 



Προς Εβραιους 4 πὰ 

ὁτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 
φϑαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὃ λόγος. ᾿χοιν- 

Ἀ τες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυϑότα τοὺς οὐρα- 
γούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ, κρατῶμεν τῆς 

. μολογίας. οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον 
συνπαϑῆσαι ταῖς ἀσϑενείαις ἡμῶν, πεπειρασµένον 
τ δὲ κατὰ πάντα καῦ’ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 
προσερχώμεϑα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ ϑρόνῳ 
τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρω- 
μεν εἰς εὔκαιρον βοήϑειαν. 

ἢ μενος ὑστὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν 
.Φεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ ϑυσίας ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν, μετριοπαϑεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν 
καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσδέ- 
“νειαν, | καὶ δι᾿ αὐτὴν ὀφείλει, καϑὼς περὶ τοῦ 
λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ 
ἁμαρτιῶν. καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τι- 
᾿ μήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ ὑεοῦ, καϑώσπερ 
καὶ Ἀαρών. Οὕτως καὶ ὃ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν 

| ἐδόξασεν γενηϑῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας 
οὸς αὐτόν" 
οἷός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον παπικά σε" 
αδὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει" 

Ξ σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 318) λχι- 

σεδέκ. 
ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε 
χαὶ ἢ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν 
"ἐκ ὑανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων 

οοσενέγκας καὶ εἰσακουσὺεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 

16 Ὢ προσερχομεϑα [1] 658,1 Ἡ [τε ον ὟΥ, 

ν πο -- ευρωμιεν 5,3 δια ταυτην | ἑαυτοῦ : αὗτου | 
αι 89 ; υπερ : 
ο 081 

ο 8 / 

14 5.1: 6,90: 7,56; 
71}. 911. 

15 2.17. 

Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων Λλαμβανό- ἤ ὃ ε 

8 

4 

“αἰπερ ὧν υἱός, ἔμαῦεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαϑεν τὴν ὕπα- 8 

4,10. 

Τιν 9.1; 10.6, 

ο 7. Εν 1104, 

Μ εν 90,89--40, 
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15 απ. δ χοήν, καὶ τελειωδεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούου-. ἁ 
“ἢ ο 117,1.ὅ. 

Ῥμπ0μ4. 10 σὺν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, προσαγορευδεὶς 

ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Με λχι- 

σεδέκ 
11. Προὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὃ λόγος καὶ ὀῤορομήν Ν 

τος λέγειν, ὀπεὶ νωῦροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 

τς αμα. 19 χαὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρό- η 

πο ον, πάλιν χρείαν ἔχετε. τοῦ διδάσκει» ὑμᾶς τινα 

τὰ στοιχεῖα τῆς: ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ ϑεοῦ, καὶ 

γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς 

Ὦ 44. 19 τροφῆς. πᾶς γὰρ ὃ μετέχων γάλακτος ἄπειρος ὃ. 

τοῦ 14 λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν" τελείων δὲ 

ὧν 51 ἔστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσϑη- 

τήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ 

ἢ τὰ καὶ κακοῦ. «Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ 

ο. Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμε ὅλα, μὴ 

πάλιν ϑεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ 

ο νεχρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ ϑεόν, !'ραπτισμῶν. 

διδαχῆς, ἐπυϑέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε γε- 

᾿ 8 χρῶν, καὶ χρίματος αἰωνίου. καὶ τοῦτο. ποιήσο-. 

1090... 4 μεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὃ δεός. ᾿Αδύνατον γὰρ τοὺς. 

ια σῶς φωτισϑέντας γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς 

τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηϑέντας πνεύ- 

ἀΡ 9,8, 5 µατος ἁγίου! καὶ καλὸν γευσαμένους ϑεοῦ ῥῆμα. Ἶ 

8 δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ παραπεσόντας, - 

σάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας 

ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ παραδειγματίζον- 

ὅκ 1,119. 7 τας. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον - 

πολλάκις δετὸν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔδετον 

ἐκείνοις δι οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει - 

ἀπ 8πτ 8 εὐλογίας ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ: ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνϑας 
ὙΨΩ͂Ν 

12 Τ' τίνα | ου: ΠΕΝ ΡΥ καὶ 6,3 ΖῪΝ διδαχὴν (α 

ΦΟῪΝ --ἰ τε 20 4 ἢ φωτισδεντας, ! οι 

Ἂ ΚΝ σα 

18 γαρ : -- ακμή Θ,8ὃ ποιησωμεν 
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τ ο κ”. « τ “οὦ- -. - μή Ἡ ἴσαν ἘΝ ηλ 4 ὍΝ νο ντ φον Εξ δὰ τς π.μ. « , 

αἱ πρίβόλους, ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ 
τέλος. εἰς καῦσιν. Πεπείσμεδα δὲ περὶ ὑμῶν, 

᾿ς ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ 
καὶ οὕτως λαλοῦμεν. οὐ γὰρ ἄδικος ὁ ϑεὸς ἐπι- 
'λαδέσδαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς 

Ἶ  ἐγεδείξασϑε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες 

ο ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσῦαι σπουδὴν 
Ε πρὸς τὴν σληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχοι τέλους, 
ἵνα μὴ νωὺροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πί- 
στεῶς καὶ μακροϑυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγ- 
ἑλίας. Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὃ δεός, 
πεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν 
αϑ' ἑαυτοῦ, ! λέγων" εἶ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε 
αὶ πληϑύνων πληὺυνῶ σε" καὶ οὕτως μακροῦϑυ- 

᾿ μήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. ἄνϑρωποι γὰρ 
χατὰ τοῦ μείζονος ὀιυνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς 
“ ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος" ἐν ᾧ 

περισσότερον βουλόμενος ὁ ϑεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς 
᾿κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάϑετον τῆς 
ουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγ- 
νιάτων ἀμεταδέτων, ὃν οἷς ἀδύνατον φεύσασδαι 

'Ὢεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἳ καταφυγόν- 
τες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλσίδος" ἣν ὡς 

ἃ ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν 
καὶ εἰδερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσμα- 

τος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλϑεν Ἰησοῦς, 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος 
εἰς τὸν αἰῶνα. 
ων Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς 
μῇ τοῦ ϑεοῦ. τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ 

18 ὕδον : ὮΤῚ Ῥγτον 7,10.29 : ἢ »ΜΝ 55. ος 

9 αγαπ. : αδελφοι 10 τῆς : ΤΥ του κοπου 11 πληροφ. 
Σ τε τῆς πιστεως ἡ ει ἢ 16 γαο : ὉΡ μὲν 17 επι- 

ασῦαι | τοις κλητοις κΛηο. 

«ρΡΑ 688 

ὃν Προς Ββραιους ὅ δ,9:- Ὡς 

" τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. ἐπ δ ποδμδὴ δὲ. 

9 

10 10,82--84, 

11 8,14. Ρὶι 1,6. 

12 

18 ἀπ 59016.11. 

14 

16 

16 Ἐκ 99,10. 

17 

18 Νὰ 93,19. 
1 ὅτι 16,99. 

19 Τιν 169.19, 

- 

20 σ,6, Ῥα 110,4.. 

αν 14,18--.50. 



5... ἤρος Ἡβραιους ᾿. 

ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ 
ϱ εὐλογήσας αὐτόν, ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέ- 

οίσεν Ἀβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασι-΄ 
λεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, 

Ῥ 1104. 8 ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης, ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγε- 
γνεαλόγητος, µήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος 
ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ, μένει 

4 ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεχές. Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος 
οὗτος, ᾧ δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροϑι- 

Νὰ 181, δ γνίων ὃ πατριάρχης. καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν 
ευεὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν 
ἀποδεκατοῖν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυδότας ἐκ 

θ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ" ὁ δὲ (νὴ γενεαλογούμενος 
ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν Ἄβοαάμ, καὶ τὸν ἔχοντα 

η τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν. χωρὶς δὲ πάσης ἄντι- 
λογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ χρείττονος εὐλογεῖται. 

8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποϑνήσκοντες ἄνὑρωποι 
9 λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. καὶ 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι Ἀβραὰμ καὶ Λευεὶς ὁ δεκάτας 

10 λαμβάνων δεδεκάτωται" ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ 
Ῥ 1104. 11 πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ. ΜΗ ᾽ 

18,19. μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης 
ἦν, ὃ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοϑέτηται, τίς ἔτι 
χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασϑαι 
ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσϑαι; 

19 μετατυϑεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ 
19 νόμου μετάϑεσις γίνεται. ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται 

ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μιετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς 

ἀπ 40π0, 14 προσέσχηκεν τῷ ϑυσιαστηρίῳ: πρόδηλον γὰρ ὅτι 
18 1191, 

4 ω: ὮΤ-- και ὃ Ἡ ιερατιαν 

ὅ αποδεκατουν θ᾽ τὸν ΑβοΟ. | ευλογήησεν 11 -- ην | 
αυτην οἱ αυτη | νενοµοδετητο 16 προσέσχεν οἱ μετεσχεν 
14 ἡμῶν : - [ήσους 
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ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὃ κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυ- 



λὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωῦσῆς ἐλάλησεν. [Καὶ 
᾿ς περισσότερο» ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν 

ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, ὃς 
οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ 
κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. μαρτυρεῖται γὰ 
ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Με]- 
χισεδέκ. ἀδέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης 

-. ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές, 
' αοὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὃ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ 

κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίξοιεν τῷ ϑεῷ. Καὶ 
χαὺ” ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, --- οἱ μὲν γὰρ 
χωρὶς δρχκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ 

ἥ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν" 
Ε. ὤμοσεν κύριος, καὶ οὐ μδταμεληϑήσεται" σὺ ἱερεὺς 
᾿ς αἷς τὸν αἰῶνα -- κατὰ τοσοῦτο καὶ χρείττονος 
διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. Καὶ οἱ μὲν 

᾿σλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ ϑανάτῳ 
᾿ς κωλύεσῦδαι παραμννειν: ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν 

εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην" 

 ὅδεν καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς 
προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ δεῷ, πάντοτε ζῶν 

'. εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. Τοιοῦτος γὰρ 

ἡμῖν [καὶ] ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, 

᾿ ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 

' ὀψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος" ὃς οὐκ ἔχει 

' καὺ” ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρό- 

τερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν ϑυσίας ἀναφέρειν, 

ἑαυτὸν ἀνενέγκας. ὃ νόμος γὰρ ἀνϑρώπους κα- 

Ε- 96 [και] : ΠΑΝ, 27 Ἡ (τουτο ... ανϑνεγκας") | ἈΤ' 
᾿ προσενεγκας 

π΄ 1716 σαρκχίκης 17 µαοτυθει 91 ἢ -- κατα τὴν ταξι) 

ο: Μελχισεδὲκ 99 τοσουτον | - και 97 ὕυσιαν 

: δϑῦ 

᾿ς ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ" τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ 

 διίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσδένειαν, ὁ λόγος δὲ. 

Προς Πβραιους 7,16---98, 

15 Ῥ5 110,4. 

16 

0 17 0,6. Ὦ5 1104. 

18 

19 9.9. 

20 

ΟἹ Ῥὴ 110,4. 

22 8,6; 

29 

4. Ῥ 110,4. 

06 Π.8,34. 15 3,1. 

96 4,14: 

ΟἿ Τιν 16,6.10. 

8 Ρῃ 23,7; 1104. 
Ὁ}. 



4014. ῬῈ 110,1. 

Νὰ 946, 

6,1. 

Κο] 9,17. 
ὃς 96,40, 

δν 81,81--84, 
10,10.17. 

Ἐκ 19,0.6, 

τῆς ὁοκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον. υἱὸν εἷς δ) Ὁ 
αἰῶνα τετελειώμένο», 

ῷ Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγοινένοις, τοιοῦτον 
ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑοόνου 

ῶ τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ἁγίων 

“λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληδινῆς, ἣν ἔπη- 
ὃ ξὲν ὁ κύριος, οὐκ ἄνϑρωπος. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς 

5 

σι 

τὴν σκηνήν" ὅρα γάρ φησιν, ποιήδεις πάντα κατὰ 
6 τὸν τύπον τὸν δειχϑέντα σοι ὧν τῷ ὄρει" νυνὶ δὲ 
ὁιαφορωτέρας τέτυχεν λειτουρ] γίας, ὅσῳ καὶ κρείτ- 
τονός ἐστιν διαϑήκης μνεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν 

7 ἐπαγγελίαις νενομοϑέτηται. εἰ γὰρ ἡ πρώτῃ ἐκείνη 
ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ὧν δευτέρας ἐξζητεῖτο τόπος. - 

:8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει" | 
ἰδοὺ ἡμέραι ὄρχονται, λέγξι κύριος, 

καὶ συντέ "λέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν. ̓ 
οἶκον ᾿Ιούδα διαϑήκην καινὴν, 

9. οὐ κατὰ τὴν διαϑήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν 

ὧν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένο υ μου τῆς χειρὸς αὐτῶν 
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 

ὅτι αὐτοὶ οὐχ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαϑήκῃ μου, 
κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 

10 ὅτι αὕτη ἡ διαϑήκη ἣν διαϑήσομαι τῷ οἴκῳ 
᾿Ισραὴλ 

38 Ἡ υἱόν, 8,6 40 νυν | ΥΓ τετευχεν 7 ἽΝ ετερας 
5 Δ αυτοις 

1επι: δ᾽ | ουρα».: υψηλοις 9 ουκ: ΡΥ και 4 ουν 
γαρ 1 οντων : -ἰ τῶν ερεων | κ. τον νόμον δ. και 
9 ἡπεραις 10 διαὺ., : -Ε µου 
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ἀν 

εἰς τὸ προσφέρει δῶρά τε καὶ ϑυσίας καϑίσταται". 
ὅϑεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. ἐξ 

4 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων 
τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα" οἵτινες. 
ὑποδείγματι, καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, 
καϑὼς κεχοηµάτισται Μωῦσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν 

με κ. 

ο ΕΙ, 

Αφ Νὰ δ 

ο 

Ἡ ΠΡ Ά 



| μετὰ τὸς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, 
διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 

καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 
καὶ ἔσοιιαι αὐτοῖς εἰς ϑιεὸν 

καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 

"καὶ οὗ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 11 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων" γνῶϑι 

τὸν κύριον, 
ὅτι πάντες εἰδήσουσίν µε 

ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν. 
“ἢ 

ών ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μγησϑῶ ἔτι. 

δὲ παλαιούιιενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισιιοῦ. 
χε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας ὃ 

τό τε ἅγιον κοσμικόν. σκηνὴ γὰρ χατεσκευάσϑη 9 

' ἡ πρώτη, ἐν ᾖ ἤ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ 

 ἣ πρόϑεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια" μετὰ 8 

δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡἣ λεγομένη 

ς ἅγια Ἁγίων, χουσοῦν ἔχουσα ϑυμιατήριον καὶ τὴν 4 

τ χιβωτὸν τῆς διωϑήκης περικεκαλυμμένην πάν- 

᾿ τοῦεν χρυσίῳ, ἐν ᾖ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ 

μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ 

. αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χε- 

όν δόξης κατασκιάξοντα τὸ ἱλαστήριον" περὶ 

ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Τούτων δὲ 6 

οὕτως κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκη- 

“γὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας 

ἵ- ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπας τοῦ ἔνιαυ- 7 

τοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος ὃ προσ- 

οι 

᾿ 10 ὯΤ' καρδιαν 9,1 Ἡ [και 9 αρτων : δή και το 

τς ἤμ σον ϑυμιατνήριον θὲ -- χο. εἰ δυμ. και (Υ. 4) ὃ Αγια 

ἘΠ α-) : ΗΝ τα αγ. 8 Αγιων (1 α-) : ὨῪ των αγ. 

κ 10 ο ος Ι γράφω 11 μικροῦ : -- αυτων 19 οὐ : 

ΠΥ χαι τῶν ανοµιων αὐτῶν 9,1 πρωτὴ : ἰ- σκηνὴ 4 -- ἢ 50 

087 

Προς Ἡβραιους 8,11--9,7. 

ὅτι ἵλεως ἔσοιιαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, 12 

ἐν τῷ λέγειν καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν σορώτην" τὸ 18 πὶ το,ι. 

Ἐχ 90,58.80.31.. 

Ἐχ 90,38, 

Ὦκ 10,38. 
Νι 17,95, 
Ἰὺχ 95,16,91, 

Ἐχ 90.18. 
Ἐκ 96,34, 

Να 18,8.4. 

Ἐκ 80,10. - 
Των 16/9.14.10. 



μὲ ἜΝ. γα σσ ο το τ δος αι ΘΟΡΚΑ ἰὸν, 

9-19, Προς [βραιους 

φέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημά- 
1019. 8 τῶν, τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

μήπω πεφανερῶσὺδαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς 

101... 9 πρώτης σχηνῆς ἐχούσης στάσιν, ἥτις παραβολὴ εἰς 
τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καὺ” ἣν δῶρά τε καὶ 
ὑυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδη- 

τιν 11,5. 10 σι» τελειῶσαι, τὸν λατρεύοντα, μόνον ἐπὶ βρώμασιν 
Νι1. καὶ πόµασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, δικαιώ- 

ματα σαρκὸς |έχοι καιροῦ διορὺώσεως ἐπικείμενα. 
6,50. 101. 11 Ἀοιστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν µελλόν- 

των ἀγαὺδῶν, διὰ τῆς µείξονος καὶ τελειοτέρας 
σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης. 

19 τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχον, 
διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλὺεν ἐφάπαξ εἰς 

τιν 114.15. 18 τὰ ἅγια, αἰωνίαν Λύτρωσιν, εὑράμενος. εἰ γὰρ τὸ 
Ν ΤΟ ος , λ ’ λ Δ } 

τν, η αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως 

ῥαντίξουσα τοὺς κεκοινωµένους ἁγιάζει πρὸς τὴν 
1Ῥ 11919, 14 τῆς σαρκὸς καϑαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα 
δι: τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν 

προσήνεγκεν ἅμωμον τῷ ὑΨεῷ, καὺδαριεῖ τὴν συνεί- 
δησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν 

1991. 11300. 1 ϑεῷ ζῶντι. Καὶ διὰ τοῦτο διαδήκης καινῆς 
μεσίτης ἐστίν, ὅπως ϑανάτου γενομένου εἰς ἆπο- 
λύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαϑήκῃ παραβάσεων 
τὴν ἐπαγγελίαν λάθωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου 

16 κληρονομίας. ὅπου γὰρ διαδήκη, άνατον ἀνάγκη 
17 φέρεσϑαι τοῦ διωαϑεμένου: διαϑήκη γὰρ ἐπὶ νε- 

κροῖς βεβαία, ἐπεὶ μή ποτε ἰσχύει ὅτε ξῇ ὃ διωϑέ- 
18 μενος. Ὅδεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐν- 

Ἔχ 34,8 55. 19 χεκαίνισται. λαληϑείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ 
τν 14,4. 

Να 19/6. --------------ο-ςο--.-.-.---- 
10 δικαιωμ. : ἈΝ ϱ1 και 11 μελλ. : ΦῪΝ γενομενῶν 

14 Όμων : 6ΕΥΝ ἡμῶν 17 ποτε : δέ τοτε | Ὦ διαδεµενος; 
18 Τ' ουὸ | Ἠ εγκεχ. 

ο... κα-αρων' 

9 ητις : - πρωτὴ | ἢν τὸν 10 δικαιώμασιν 19 αγια: 
- των αγιων 1ὲ 95 1: αιώνιου : αγιου | ἕζωντι: Ὁ 
καὶ αληδινω 
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Προς Πβραιους 9,50--10,9, 

τὸν νόμον ὑπὸ Μωῦσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν 
τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων μετὰ ὕδατος 
χαὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ 

βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν, λέγων" 90 Εκ 94,6--8, 
τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαϑήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ως 

ὑμᾶς ὁ ϑεύς. καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ 91 τιν 8,15.10. 
σχεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι, ὁμοίως ἐράντισεν. 
καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καϑαρίξεται κατὰ 95 τν 17,11. 
τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεχχυσίας οὐ γίνεται ἊΝ 

ἄφεσις. Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν 38 8,5. 
ἂν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καδαρίξεσδαι, αὐτὰ δὲ 
τὰ ἐπουράνια χρείττοσιν ϑυσίαις παρὰ ταύτας. 

οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλϑεν ἅγια Χριστός, 94 11.15. 1. 51. 
᾽ἀντίτυπα τῶν ἀληδινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐ- 
θανὸν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ ϑεοῦ 
ὑπὲρ ἡμῶν" οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, 96 ρα 
ὥσπερ ὃ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ 

"ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ, ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν 961 κ το,11. 

πολλάκις παὺεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου". νυνὶ τον. 

δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀδέτησιν 
“τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς ϑυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 
καὶ καὺ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνϑρώποις ἅπαξ 97 ἄπ 8,19. 

Εἰ ποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, Ι οὕτως καὶ ὃ 2815 88,15. 

᾿ Ζοιστός, ἅπαξ προσεγεχϑεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἄνενεγ- πε σλὰα 
κεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀρϑή- “ΤΣ 

σεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγα- 10) 8,0. 7,19. 

δῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ 

ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς ϑυσίαις ἃς προσφέρουσιν 

εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύνανται τοὺς προσερχο- 

μένους τελειῶσαι" ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσ- 3 

ΟΝ 

: 19 7 -- τον 19 10,1 ϑυσιαις : ἢ- αυτων | ας: Τ' αἷς 
ο 5 -- ας (αι) | ΒΟ) Τ' δυναται 

Ε-- 19 -- και τ. τραγ. 86 αποῦανειν | - τῆς 19 6 σωτ.: 

ΠΕ δια πισεως 10,9 -- ουκ 
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τς τοβτιο,, Προς Ββραιους, 
φερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν - 
ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαδαρισ- 

ων 16,51. 8 μένους; ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ΄ 
1, 4 ἐγιαυτόν: ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων 

πρό 40,1-.9, δ ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν - 

κόσμον λέγει" : | 

ϑυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠδέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι” 

ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ηὐδόχησας. 
Ἷ τότε εἶπον" ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου 

γέγραπταϊ περὶ ἐμοῦ, 
τοῦ ποιῆσαι ὃ ὑεὺς τὸ ϑέλημά σου. | ο. 

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι ϑυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠδέλησας 
οὐδὲ ηὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται, 

9 "τότε εἴρηκεν" ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ ϑέλημά 
σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 

9,15.98. 10 ἐν ᾧ ϑελήματι ἡγιασμένον ἐσμὲν διὰ τῆς προσ- 

Ἡκ 5058. 1.11 φορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. Καὶ 
“Ὁ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καὺ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν 

καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων ϑυσίας, αἲ- 

10.14.19 τινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας" οὗτος 
δὲ µίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας ϑυσίαν εἰς - 

νε πομ. 18 τὸ διηνεκὲς ἐκάϑισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, τὸ λοι- - 

σον 

πὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεδῶσιν οἱ ἐχὺροὶ αὐτοῦ - 
19, 14 ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. μιᾷ γὰρ προσφορᾷ 

τετελείώωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαξομένους. Ἑ 
16 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" μετὼ ς᾽ 

ες γὰρ τὸ εἰρηκέναι" : Σ δν σα 

8,10, ὅν 81.55.16. αὕτη ἡ διαδήκη ἣν διαϑήσοιιαι σρὸς αὐτοὺς κ 
μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος" ᾿ς 3 

4 Ὦ τραγ. κ. ταυρ. 6.8 Ἡ  ευδοκησας 9 8η Τ(Τ1) ᾿ 
ν-- 11 Ὦ αοχιερευς 16 απ Τ᾿" -- : 

ανν γκο μας ἐς αι 

4 ᾽αφελειν 8 ϑυσιαν και προσφορα» | κ.τον νόμον 
9 ποίησαι : -- ,ο δεος, 10 δια : ῬΥῪΥ οι | σώματος : ώς 
19 ουτος : αυτος | εκ δεξιων 16 προειοηκεναι η 
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δ ὙΦ « ο σα 45. : " ᾿ νὰ. 

εἰς Σ Προς Εβραιους | 10/11 99, 

᾿ διδοὺς γόμους µου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, 
καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 

᾿ καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀγομιῶν αὐτῶν 17 συ 51,54. 8,15, 
τ οὗ μὴ μνησϑήσομαι ἔτι. ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, 18 
οὐκέτι προσφορὰ σερὶ ἁμαρτίας. 

Ἤχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσο- 19 Μι 51,51. 
ἅ Ε΄: τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, ἣν ἐνεκαίνισεν 90 9,8. 
ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ κατα- 
Γ πετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, ! καὶ 91 δν το τι τ 
᾿ ὑἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ, προσερχώ- 92 Ἐν 86,56. 

τ μεϑα μετὰ ἀληϑινῆς καρδίας ἐν πληροφορία Ὁ 
πίστεως, ὀεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδή- 

.σεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι 
 χαϑαρῷ" κχατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος 98 4,4. 
᾿ ἁκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος, | καὶ κατει- 94 18,.. 
' ψοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ 
 χαλῶν ἔργων, μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυν- 98 8,8. 81. 
' αγωγὴν ἑαυτῶν, καϑὼς ἔϑος τισίν, ἀλλὰ παρα- 
 χαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε 
ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. Ἡπουσίως 1 γὰρ ἁμαρτα- 90 6,.--8. 
οψόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἡ 
Ἂ ἀλ ηδείας, οὐκέτι, πεοὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται ὃυ- 
σία, φοβερὰ δέ τις ἐχδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς 2715 56,1 τιχχ, 
 ζῆλος ἐσδθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. ἀδε- 98 Νὰ 16,80, 
τήσας τις νόμον Μωῦσέως χωρὶς οἰχτιρμῶν ἐπὶ αν 
᾿ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποϑνήσκει" σσόσῳ δοκεῖτε 99 πα 34,8, 
χείρονος ἀξιωϑήσεται τιμωρίας. ὁ τὸν υἱὸν τοῦ 
᾿Φεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαϑήκης 
κοινὸν ̓ ἡγησομανος; ὃν ᾧ ἡγιάσϑη, καὶ τὸ πνεῦμα 
ἮΝ » 

16.17 Ἡ αυτους, -- Και ϱ ΤῊΝ ὁῥεραν. | ὟΝ. 
λουμενοι 

16 επι των διανοιῶν | Βπ - ὑστερον λεγει 17 μνησϑω 
“εροαντισμενοι 9ὅ παρακαλ. : -- εαυτους 96 οικτ. : 
και δακρυων 239 -- εν ὦ ηγιασῦη 
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10,80---11,4, Προς Ἑβραιους 

τ 89 Ἢ 86. 80 τῆς χάριτος. ὀνυβρίσας. οἴδαμεν γὰο τὸν εἰπόντα" 
5 . τ 9 " ᾿ “, ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω" καὶ πάλιν" κρι- 

- ΄ 

15,59, 81 νεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ. φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν 
64. 89 εἰς χεῖρας ϑεοῦ ζῶντος. Ἀναμιμνήσκεσὺδε δὲ 

τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισϑέντες πολ- 
1κ 1,9. 88 λὴν ἄϑλησιν ὑπεμείνατε παϑημάτων, τοῦτο μὲν 

ὀνειδισμοῖς τε καὶ ϑλίψεσιν ϑεατριζόμενοι, τοῦτο. - 
δὲ χοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηὺέν-. 

ΜῈ ὅροι 84 τες. καὶ γὰρ τοῖς δεσμίους συνεπαδήσατε, καὶ 
' τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς 

σπροσεδέξασϑε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς χρείο- 
11,06, 96 σονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν. Μὴ ἀποβάλητε οὖν 

τὴν παροησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισϑα- 
615, 1, 9119. 36 ποδοσίαν. ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ 

ὑΝέλημα τοῦ ϑεοῦ ποιήσαντες κομίσησὺε τὴν ἐπαγ- 

γδλίαν. 
35, 15 86,50. 87 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, 

8. ε ΄ "5 Ἄ , 

Τ, 91/98. 5ο ὅ,8. ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὗ χρογίσει” 
Πνοα, 111. 88 ὁ δὲ δίκαιός µου ἐκ πίστεως ζήσεται, 

καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή µου 
9 9 - 

δ) αυτῷ. 

99 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 
πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. 

8,14, κ στ. 11 ΦἭΠστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὁ στ δε πραγ- 
ἢ ιιάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. ἐν ταύτῃ γὰρ 

αν 1, 8 ἐμαρτυρήδησαν οἱ πρεσβύτεροι. []ίστει νοοῦμεν 

χκατηρτίσϑαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι ϑεοῦ, εἰς τὸ μὴ - 

ἀν 44. 4 ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. Πίστει 
δὶ δε πλείονα ϑυσίαν Ἄβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν τῷ 

ὑεῷ, δι᾿ ἧς ἐμαρτυρήϑη εἶναι δίκαιος, μαοτυροῦν-. 

29 ὅπ ἘΝ; 88 Ἡ δικ. [μου] 11,1 Ὦ ἫὉνὙη7σποστασις 
ποαγµατω», 4 Ἡ Καὶν 

80 ανταποδ.: -- λέγει κυριος | παλιν: - οτι 88 Φεατρ. : 
ονειδιζοµενοι 84 δεσμίοις : δεσμοις μου | εαυτους : (εν) 
έαυτοις | υπαοξ. : - εν οὐρανοῖς 11,5 τα βλεπομενά 
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ἵ ὰ ος 

ἐς ἄῑρος Ἠβραιους 

-.. µαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ ϑεῷ: χωρὶς δὲ πί- 

4 "νόμος. 

" γελίας τῆς αὐτῆς" ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς ϑεμε- 
 Λλίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς 
᾿ς ὁ δεός. Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς 
᾿ χαταβολὴν σπέρματος, ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν 

ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 
διὸ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήϑησαν, καὶ ταῦτα νενεχρω- 

 μέγου, καϑὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήϑει 
καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης 
᾿ ἡ ἀναρίϑιμητος. 
᾿ πάντες, μὴ κομισάµενοι τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ 
 πόρρωϑεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ 

ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ 

τος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ ϑεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτῆς 
“ ἀποϑανὼν ἔτι λαλεῖ. Πίστει Ἐνὼχ μετετέϑη τοῦ ὅ 

μὴ ἰδεῖν ϑάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέϑιη- 
κεν αὐτὸν ὁ ϑεός. πρὸ γὰρ τῆς μεταϑέσεως μιε- 

στεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι: πιστεῦσαι. γὰρ δεῖ 
τὸν προσερχόμενον [τῷ] ϑεῷ, ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς 
ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισϑαποδότης γίνεται. [Πίστει 7 

 χροηματισϑεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, 
εὐλαβηδεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν 
τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι᾿ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, 

"καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρο- 
ΠΠίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν 

ἐξελϑεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς 
8 

χληρονομίαν, καὶ ἐξῆλϑεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ 
ἔρχεται. Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγ- 

᾿ γελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ὃν σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ 
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγ- 

Κατὰ πίστιν ἀπέδανον οὗτοι 

.. | 4 ὯΒ αυτου τω δεω [οἱ Ὢγο αυτω του δεου δΗΥΝΥ 
᾿ ευαρεστήηκεναι ὁ [τω] : ΝΥ -ὐ 7 Ἢ πιστει, 11 Ὦ 

᾿ αὐτῇ Σα0ρᾳ 18 ΥΥ εγενηϑησαν 18 κομισ. :  Λλαβοντες 
Ὑ Ζὴ 

ο 4 λαλειται 
το. , 

ΠΕ ετεκεν 

ὅ µεταδεσ. : -[ αυτου δ ο καλ. | τον 
11 Σάρρα : -ἵ στείρα (ουσα) υἱ η στειρα | ηλικ. : 

18 ποοσδεξαµενοι | τιδοντ. : - και πεισθεντες 

609 88 

- 11,5---18, 

αν 6/94, 

απ 19.1.4. 

απ 38,4; 26,8; 
8ὅ,12, 

10 

11 αν 17,19; 51,2, 

12 Ἡ 4,19. 
απ15,ὅ; 29,17; 

8918. 

19 Ρᾳ 39,18. 
1 ΟἸιν 29,158. 
απ 984: 47,9, 
ΤΟ πα αι 



αλα 1]ρος Ἡβραιους ο ες 

14 τῆς γῆς. οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίξουσιν 

16 ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. καὶ εἰ μὲν ἐκείνης 

ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν 

Ἡκ 39. 16 ἀνακάμφαι" νῦν δὲ χρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ 

ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς 

ὁ ϑεὸς ϑεὸς ἐπικαλεῖσδαι αὐτῶν" ἡτοίμασεν γὰρ 

ᾱπ 5. 17 αὐτοῖς πόλιν.  ΙΠίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν 
᾿Ισαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν - 

αν 91,19, 18 ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, πρὸς ὃν ἐλαλήδη 

π 411.19 ὅτι ἐν ᾿Ισαὰκ κλνδήσεταί σοι σπέρμα, λογισάμενος 

ὅτι καὶ ἐκ νεχρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ ϑεός" ὅϑεν 

αν 37.58.59, 20 αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. Πίστει [καὶ]. 

ως περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ 

8. 48.15.0. 21 τὸν Ἠσαῦ. Πίστει Ἰακὼβ ἀποϑνήσκων ἕκαστον 

ὅποιο γῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ ὁ 

8 6051. 99 τὸ ἄχρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. Πίστει Ἰωσὴφ τελευ- ᾿ 
τῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευ- 

Ἐχ 3,5, 98 σεν καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. [Πίστει 

Μωῦσῆς γεννηϑεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πα- 

τέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ 

Ἐκ 51.1.9, 94. οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. Πίστει 

' ᾿ Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσϑαι υἱὸς 
οὔ ϑδυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συνκακου- 

χεῖσϑαι τῷ λαῷ τοῦ ϑεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν 

μα 96 ἁμαρτίας ἀπόλαῦυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος 

1919. 10845. τῶν Αἰγύπτου ϑησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χρι- 

στοῦ: ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν µισδαποδοσίαν. 

Ἐχ 5,15: 19161. 97 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηδεὶς τὸν. 

ϑυμὸν τοῦ βασιλέως" τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν 

Εκ 19.5.18. 98 ἐχαρτέρησεν. Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν 

πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοδρεύων τὰ 

14 Άπ ὟΥ, 15 Π' μνημονευουσιν 30 [και]: ΗΝ Ὁ 
28 δὴ ἩἨϊ-|- πιστει μεγας γενομενος Μωυσῆς ανειλεν τὸν 

Αιγυπτιον κατανοων τὴν ταπείνωσιν των αδελφων αυτου 

15 εξηλϑον 19 εγειραι δυναται 98 διατ. : δογμα 
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Προς Πβραιους 11,59-:.-9 

 πρωτότοχα ϑίγῃ αὐτῶν. Πίστει διέβησαν τὴν 99 Εκ 14,29.97, -. ἐρυδρὰν Νάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν 
᾿ς Λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι χατεπόϑησαν. [Πίστει τὰ 30 τοῦ 6,50. 
τείχη Ἱερειχὼ ἔπεσαν κυκλωδέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέ- 
᾿ς ρας. Πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς 31 το» 51.19. 
᾿ ἀπειϑήσασιν, δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μιετ᾽ αν ἀ σου 
᾿ εἰρήνης. Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει µε γὰρ 82 σιᾶ 6.1; 4,6: 
. διηγούμενον ὁ χθόνος περὶ ] ἐδεών, Βαράκ, Σαμ.- κα 
ών, Ἱεφθάε, Δαυείδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν 

προφητῶν, οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βᾳασι- 88 σια 14,6. 
᾿ς Λείας, ἠργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγε- δὴ ας ἢ ΤΥ ᾿ λιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ! ἔσβεσαν δύναμιν 84 τη 5.58. 95. 
᾿ς πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρης, ἐδυναμνώϑησαν 

ἀπὸ ἀσδενείας, ἐγενήϑησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 
 σαρεμβολὰς ἔχλιναν ἀλλοτρίων. ἔλαβον γυναῖκες 86 1 πε 
᾿ς ἐξ ἀναστάσεως- τοὺς νεχροὺς αὐτῶν: ἄλλοι δὲ νεο, 
-.ἐτυμπανίσδησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρω- ον 
σιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν" ἕτεροι. 86 σι 90; 37; 88.. όντος δοννδδνι, 

ΕΝ ." 

δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι 
δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς: ἐλυϑάσϑησαν, ἐπειράσδη- 97 5 σιν 9,51. 

σαν, ἐπρίσϑησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέϑανον, 
περιῆλῦον ὧν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, 
ὑστερούμενοι, ϑλιβόμενοι, κακουχούµενοι, ! ὧν οὐκ 88 ἜΣ 
ἦν ἄξιος ὃ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ 
ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 
᾿ Καὶ οὗτοι πάντες ψμαρτυρηϑέντες διὰ τῆς πίστεως 89 
Οὐχ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ ϑεοῦ περὶ 40 
ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεφαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς 
ἡμῶν τελειωϑῶσιν. 
ο΄ Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περι-12 1080, Κὶ τοι, δ 

,54. 

ο νε Σ 

ἀν Άλκης 

ο τοὐ τὺ διργάσαντο 84 Απ 1 85 ἢ, Μ55“ γυναικας 87 ΗΒ, 
-επρισὺ., επειρασὺ. Ἠὶ επειο. επί Ιπίθγρο] δύ Ῥτο ενεπρησ- 
οϑησαν υἱ επειρωὺησαν (επηο.) | Ἡ αιγιοις ὅδ Ἡ κοσμος 
δαὶ | επι: Ὦ εν 

ο 29 -- γης 893 Β, τε και Σ. και ὅ9 τας δπαγγελιας 
ΗΝ ῦ9οῦ 
αν. - 



απο ΣΟ κ ὅσα 

“ρον τς Προς Έβραιους Σ ο. ἐπ 

ος κείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποῦέμενοι 

πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾽ ὕπο- 

Ἵ μονῆς τρέχωμεν τὸν προχείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ὦ 

510. ΡῈ 1101. 9 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τε- 

λειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προχειμένης αὐτῷ 

χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, 

Νὰ 10,317 Τιχχ. 
1, 5,84, 

ἴων 

λογίσασϑε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ 

τῶν ἁιιαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίων, ἵνα μὴ 
᾿ 

4 κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. Οὕπω. 

μέχοις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁιναοτίαν 

ἀνταγωνιζόμενοι, καὶ ἐκλέλησὺε τῆς παρακλήσεως, 

ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται" 
Ῥυν 8,11.15, σι 

υἱέ μου, μὴ ὁλιγώρει παιδείας κυρίου, 

μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμεγος: 

Αν 319. ϐ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, 

μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 

π εἰς παιδείαν ὑπομένετε" ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται 

ὁ ὑδεός' τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; 

Ῥο τομα5.. 8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασιν 

νὰ 1605. ϱ πάντες, ἄρα νόδοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. εἶτα τοὺς 

ἐν δεξιᾷ τε τοῦ ὑρόνου τοῦ ϑεοῦ κεκάδικεν. ἆνα- 

μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν. πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς 

καὶ ἐνετρεπόμεϑα: οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησό- 

109 μεῦα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; οἱ ᾿ 

μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν 

αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ 

5 κ4π|18.11 μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. πᾶσα μὲν παι- 

δεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναν : 

ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς 

δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 

8 20 εαυτους δ.7.8.11 Π' παιδι- 7 ΥΝ υποµενετε. 
11 μεν 19: ΠΥΝ δε ὯΝ [δε] 

4 ουπω γαο ῦ - του 7 εις. | παρ ον εστιν 
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ο δε λα ΡΟΣ αφ ρ ο καν ο, 28 

Προς Έβραιους παρ ιος ἢ 

᾿Ξ ὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμέ γα 12 15 85,8, 
τ γόνατα. ἀνορδώσατε, καὶ τροχιὰς ὀρϑὰς ποισῖτε 18 Ῥὲν 4,36 Τικ, 
τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα (νὴ τὸ χωλὸν ἐχτρασῇ, ἰαϑῇ 
δὲ μᾶλλον. Βἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ 14 Ῥ 8466. 
"τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν χύριον, Ὑχ τ 
 ἐπισχοποῦντες µή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος 16 Ῥὲ 59,17 1χχ. 
τοῦ ϑεοῦ, μή τις ῥίξα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ 

Ε΄: ̓ χαὶ διὰ ταύτης μιανϑῶσιν οἱ πολλοί, ή τις 16 πι 96,88.84, 

πόρνος ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βοώσεως 
μιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτοτύκια ἑαυτοῦ. ἴστε γὰρ 17 ἀκ 37,30-- 40. 
ὅτι καὶ μετέπειτα ϑέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλο- 
γίαν ἀπεδοκιμάσϑη, μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ 

εὗρεν, χαίπερ. μετὰ δακρύων ἐχξητήσας αὐτήν. , Ξ 
Οὐ γὰρ προσεληλύϑατε φηλαφωμένῷ καὶ κεκαυ- 18 ΕΣ τν. α νον. 

᾿ς μένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ ϑυέλλῃ ! καὶ 19 Βχ 19.10.19; 
σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαν- ος δ, 

τὲς παρῃτήσαντο μὴ προστεϑῆναι. αὐτοῖς λόγον" 
᾿᾿οῦκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον" κἂν ϑηρίον 90 μα 19,5. 
 Φίγη τοῦ ὅρου 6, λιϑοβοληϑήσεται: καί, οὕτω φο- 31 δι 9,19. 
᾿βερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωῦσῆς εἴπεν" ἔχφο- 
 βός εἶμι καὶ ἔντρομος" ἀλλὰ προσεληλύϑατε Σιὼν 99 Δν14,.. ἃ 4,26, 
ρει καὶ πόλει ϑεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ. ἐπου- τὶ σε 
᾿ραγίφ, καὶ µυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει [καὶ ἐκ- 98 τι 10,50. 

: κλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, | 
καὶ χριτῇ ϑεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων το 
3 τετελειωμένων, καὶ διαϑήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, 94 0116. 114. 
᾿ καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ “ἡ 
τᾶ τὸν Ἄβελ. Βλέπετε μὴ παραιτήσησϑε τὸν λα- 90 5,5; 108.50. 
ο λοῦντα' εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς 

: 
᾿ 

εν 

σαραιτησάµενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον 

ῥ᾽ 18 Ὦ σποιησατε 15 δὲ δι αυτης 16 ΗΥ απεδετο 
Ἢ Ἵ ΤῚΝ απεδοκιμασἣη" 19 2[--- μὴ 31 ΝΥ ουτως 
χιυ 1 ΝΥ ἐκφοβος | εντο.: Ἡ εκτροµος 93 ὩΤ' αγγελων πανη- 
ς γύρει, (οἱ ὝΥ,) 38 ὙΝ κριτη, 
ων 

τς ̓ς δ - οὐ 15 ηλαφ.:-|- ο0ει 19 προσδειναι 90 Ώπ-- ἢ 
"βολιδι κατατοξευὕΨηῃσεται 93 -α καὶ 1956. {τονττο 36 εφυγον 
ο, , 597 



12,.6..-18,,0, Προς ἤβραιους : 

τς 9/9. 96 ἡμεῖς οὗ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι" οὗ ἡ 
φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται 
λέγων: ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν 

27 ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν. 
τῶν σαλευομένων μετάϑεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα 

98 μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον 
παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι᾽ ἧς λατρεύωμεν 

; εὐαρέστως τῷ ϑεῷ, μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους" 
ιο ὃς 29 καὶ γὰρ ὁ δεὺς «ἡμῶν πῖρ καταναλίσκον. 
718,54. 2 Ρ»1ι.1. 15. ὴῊ φιλαδελφία μµενέτω. ' τῆς φιλοξενίας μὴ ΝΗ 
Ἡ 12,18. 1}. 4,9. Δ . ος ἐπιλανὑάνεσδε' διὰ ταύτης γὰρ ἔλαὺόν τινες 

Μὲ 950. 8 ζεγίσαντες ἀγγέλους. μιμνήσκεσϑε τῶν δεσμίων ὡς 
συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ 

α ὅ,9..., 4 ὄντες ἐν σώματι. Τίμιος ὃ γάμος ἐ ἐν πᾶσυν καὶ 
Βοος ἡ κοίτη ἀμίαντος" πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς χρι- 

ρθε 81,6.5, ὅ νεῖ ὁ ϑεός. Ἀφιλάργυρος ὃ τρόπος, ἀρκούμενοι, 
Το τ, 11 φρῖς παροῦσιν" αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν" οὐ μή σε ἀνῶ 

Ῥν 18. 6 οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω: ὥστε ϑαρροῦντας ἡμᾶς 
λέγειν" 

κύριος ἐμοὶ βοηδός, οὗ φοβηϑήσομαι: 

τί ποιήσει οι ἄνθρωπος: 

Ίτ.α κ ἀ16, ἢ Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλά- 
λησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, ὧν ἀναδεωροῦν- 
τες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσδε τὴν 

ΤΩ ος πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχὺὲς καὶ σήμερον ὁ 
Ῥ4Η.οκ1μι, 9 αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. διδαχαῖς ποικίλαις 

Κάτι χαὶ ξέναις μὴ παραφέρεσϑε' καλὸν γὰρ χάριτι 
βεβαιοῦσϑαι τὴν καρδίαν, οὐ βοώμασιν, ἐν οἷς 

8,.4.5.10 οὐκ ὠφελήϑησαν οἱ περιπατοῦντες. Ἔχομεν ϑυ- 
σιαστήριον ἓξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ 

9 Ὦ οὐρανοῦ 937 Ἡ δέ ΙΗ [την] 98 ἊΝ λατοευοµεν 
138,0 Τ' εγκαταλειπτω " ΤΡΥ αυτὸς 9 Ὦ περιπατησαντες 

η 10 Ἡ [εςουσιαν] 

96 σειω 95 εχοµε» | δεους 1 αιδους 18.4 γαρ : δε 
ὁ ου : ΡΣ και 8 Άπ - ἀμὴν 9 περιφερεσὺδε 

5 ὅ98 
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Προς βραιους. 13,11--99, 

᾿ς τῇ σχηνῇ λατρεύοντες. ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων 11 τιν 16,5, 
᾿ τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀο- 
᾿ς χιερέως, τούτων τὰ σώματα κατάκαίεται ἔξω τῆς 
-.παρεμβολῆς. διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ 19 μι 1,80, 

ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαϑεν. ας 
τοίνυν ἐξερχώμεϑα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεµ- 18 11,26; 18,5. 
᾿ς βολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες" οὐ γὰρ 14 11,10; 15,39, 

ἔχομεν ὧδε μένουσων πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν τιν τ,.9. 
ἐπιζητοῦμεν. δι᾽ αὐτοῦ [οὖν] ἀναφέρωμεν ϑυσίαν Ἔν: ΟΝ 
αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ ϑεῷ, τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν ΩΡ ΤΥ 
χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. τῆς δὲ 16» 4,18. 

᾿ς εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανϑάνεσϑε" τοιαύ- 
ταις γὰρ ϑυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Ψεός. Πείδεσὺδε 1171 τι 5,49. 

᾿ς τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε' αὐτοὶ γὰρ πα. 
''.. ἀγουπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον 
Ὁ ἀποδώσοντες' ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ 
μὴ στενάζοντες" ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 

Προοσεύχεσϑε περὶ ἡμῶν" πευϑόμεϑα γὰρ ὅτι 185 Κ 1,.5.. 

᾿ς χαλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς ϑέλον- αν 
᾿ς τες ἀναστρέφεσδαι. περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ 19 

τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταϑῶ ὑμῖν. αν 

 Ὁ δὲ δεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν 90 τὰ δὴ το τ 
τὸν ποιµένά τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι ΤΡ 
διαϑήκης αἰωνίου, τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, ' κατ- 21 
αρτίσαι ὑμᾶς. ὄν παντὶ ἀγαϑῷ εἰς τὸ ποιῆσαι 
τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἓν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον 

οἐγώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς 

᾿ς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. Παρακαλῶ δὲ 38 59 31. 

ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσϑε τοῦ λόγου τῆς παρα- 

χλήσεως" καὶ γὰρ διὰ βοαχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 

ΕΝ 15 [ουν] : ΤΡ - Ἢ 10.95 Ἡ ταχειον 91 παυτι : 
ἘΠῚ [εογω] || ποιων : ὮΝ Γ᾽ αὐτῷ ὮΝ [οί Ύγο αυτος 

πον 398 ἢ ἀνδχεσῦαι 

γχὲ 17 αποδ. : -ἵ- περι ὑμων 90 Ιησουν Χριστον 831 εργω 

ο παάι λογω ἀγαϑὼ | μιν : υμιν 

: 699 



19/93-- 1111, Προς ο ΣΕ τὶ 

98 ] ννώσχετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόϑεον ἀπιολελυ- ᾿ 
μένον, μεὺ᾽ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς. 

94 Ἀσπάσασὺε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ 
πάντας τοὺς ἁγίους. ἌἈσπάξονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ ὁ 
τῆς ᾿Ιταλίας. 

οῦ Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν, 

ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΡ 1 Ἰάκωβος δεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ δοῦ- 

λος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ὃν τῇ διασπορᾷ 
᾿ χαίρει». 
ΕΒ ὅ,8-ὅ, 9 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασϑε, ἀδελφοί μου, ὅταν 

8 πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι 
τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὕπο- 

4 μονήν. ἣ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα. 
- [ή Δ ς ’ 3 Ν 

ἦτε τέλειον καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 
Ῥιν 5,8-6. 5 Πὶ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ 

τοῦ διδόντος ϑεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδί- 
Μο 1. 6 ζοντος, καὶ δοϑήσεται αὐτῷ. αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, 

μηδὲν διακρινόµενος' ὃ γὰρ ὁιακρινόµενος ἔοικεν 
κλύδωνι, ϑαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιξομένῳ. 

7 μὴ γὰρ οἰέσϑω ὃ ἄνϑρωπος ἐχεῖνος ὅτι λήμψεταί νι Ν 
8 τι παρὰ τοῦ κυρίου, | ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος 

6. 9 ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. Καυχάσϑω δὲ ὃ 
1Ρ 184.10 ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, ὁ δὲ πλού- 

σιος ὃν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνϑος χόρ- 
15 40,ν.1.11 τοῦ παρελεύσεται. ἀνέτειλεν γὰρ ὃ ἥλιος σὺν 

96 Όμων : ὨΒ- ἀμὴν 
Ππβδογϊρί{ίο: Ἡ Ρχ επιστολαι καδολικαι οἱ Ιπάίσθτη οἱ --- επιστολή 

1.6 Ἡ, πιστει μηδὲν 7.8 δὲ κυριου ανηο 9ο1ο:[Η] 

95. - ἡμῶν “ὃ υμῶν : τῶν αγιων 
αρα εγραφη απο Ίταλιας (οἵ Αϑηνων) δια Τιμοϑεου ο 

οκιμον δ μη : ουκ 7 --τι ϑανὴρ: - 7αο 
9 -- ο αδελφος 10 τασ. : πίστει 

600 

Ἐπ 

.“ 
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τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνϑος 
αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου 
αὐτοῦ ἀπώλετο" οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς 

στορδίαις αὐτοῦ μαρανϑήσεται. Μαχάριος ἀνὴρ 
ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος 
λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο 
τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Μηδεὶς σειραζόμενος λε- 
᾿ γέτω ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ στειράζομαι" ὁ γὰρ δεὸς ἀπεί- 
ραστός ἐστιν κακῶν, σειράζει δὲ αὐτὸς οὐδέγα. 
ἕχαστος δὲ πειράξεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπυϑυμίας 
.. ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος" εἶτα ἣ ἐπυϑυμία 
“ συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀπο- 
᾿ γτελεσϑεῖσα ἀποκυεῖ ϑάνατον. Μὴ πλανᾶσϑε, 

 παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. βουληϑεὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληδείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς 

ου, καὶ μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιξζόμενοι 

οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ 

ο΄ 16 ΤῊΝ αποκύει 17 Ἡ εστιν, 18 αυτου : Ὦ εαυτου 
91 ὟΝ πραύτητι, 33 Τ' µονον αχροαται 
λε ΄ 

ο. 1] -ἰ αυτου 10 οἱ 90 19 ανθρωπος | επηγγ.: -- ο 
κύριος 18 ἀπὸ : ὑπὸ 16 μηδε 17 κατέρχοµενον | 
πάρα | αποσκιασµατος 19 ιστε : ὥστε | -- δὲ 90 ου 
κατεργάζεται 31 πραῦτ. : - σοφιας  ὺυμῶν : ἡμῶν 

8. λογου : νοµου 

; , 001 

τς ]Ιακωώβου δύτιστολὴ 1119-98, 

19 Ὀπ 19.19, 
9.1 4.8, 
1 Ῥ 5,4. 
1 κ 990, 

19 

14 πὶ 1,1.8. 

158 7,10. 

16 

μμ μμ. 

160110, 1510, 

19 Ἐοο] 7,9. 

κ ρῶς: 4 4 5 , [4 4 4 ᾿ σῶσαν τὰς ψυχὰς ὑμῶν. γίνεσϑε δὲ ποιηταὶ Λό- 99 μι το, 
Ἡ 9,18, 

αὐτούς. ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ 98 

κας 



9,19, Ἡ 8,9. 
Κ᾽ 18111. 

η 84,14. 

11 98, 

Ἡ 10,96, 

1 Χ 1,56. 
Ι, 19/91. 

{94--.. Ιακώβου επιστολη 

94 πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτροῳφ: κατ- 
ἐνόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυδεν, καὶ εὐϑέως 

2ὔ ἐπελάῦετο ὁποῖος ἦν. ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον - 
τέλειον τὸν τῆς ἐλευδερίας καὶ παραμείνας, οὐκ 
ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς 

ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. 
96 [ῖ τις δοκεῖ ϑοησκὸς εἶναι, μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσ- - 

σαν αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου 
7 μάταιος ἡ Ὀρησπεία. ϑρησκεία καϑαρὰ καὶ ἁμίαν- . 

τος παρὰ τῷ ϑεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπι- 
σχέπτεσϑαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἓν τῇ ϑλίψει, αἲὐ- 
τῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ χόσμου. 

2 Ἀδελφοί µου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε 
τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Ἀοιστοῦ τῆς 

9 δόξης. ἐὼν γὰρ εἰσέχϑῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν 
ἀνὴρ χουσοδακτύλιος ἐν ἐσϑῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλδῃ 

8 δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, καὶ ἐπιῤλέψητε - 
ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσϑῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ 
εἴπητε: σὺ κάδου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ 
εἴπητε' σὺ στῆϑι ἐκεῖ ἢ κάϑου ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν 

4 µου, οὐ διεκρίδητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσδε κριταὶ 
ὅ διαλογισμῶν πονηρῶν; Ἀκούσατε, ἀδελφοί µου 
ἀγαπητοί. οὐχ ὁ δεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς 
τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους 
τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐ- 

ο) τόν; Ιὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οὗ 
πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλ- 

26 ΕΥ ὑοῆσκος | αυτου δὲβ : 4ΕΝ εαυτου 96.01. Ὁ 
Ῥρησκια 397 Ἐ-- τω 9.1 ἢ Χοιστου, | Ἡ ὀοξης: ἃ και 

νο 

3 
ο. 

επιβλ. : ἩΝΝ επιβλ. ὃε | εχει: δὲ ροβί η καδου 4 ου δὲ 
διεκο. ... πονηθων; : ἢ διεκο.... πονηοων. δ υμµων: ἢ υμας " 

9ῦ οὐκ : ὉΠ ουτος 86 ει ὃε [| εἰναι : --- εν μῦν 
97 ϑρησκεια γὰρ | ὑεω πατρι 9,1 της δοξῆης : δηΐθ τοῦ 
χυριου : υἱ - 9 εἰς : - την ὃ υπο : επι εί ῬΥ ὧδε |. 
υποποῦ. : -ἰ των ποδων 4 και ου ὅτου κοσμου |. 
βασιλ. : επαγγελιας 

002 

κ.- 



Ἰακώβου επιστολη 2. Π5Ξ 1, 

Γ΄ χοῦσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια: οὐχ αὐτοὶ ῥλασφη- 7 
ΤΠ μοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληδὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 

αἰ μέντοι. γόμον τελεῖτε βασιλικὸν χατὰ τὴν γρα- 8. τν 19,18. ήν. ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, 
 χαλῶς ποιεῖτε" εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἅμαρ- 9. τε 1ητ.  τίαν ἐργάξεσὺε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ γόμου ὡς 
᾿ παραβάται. ὅστις γὰρ ὅλον τὸν γόμον τηρήσῃ, 10 μι 5,9. 
“πταίσῃ δὲ ἐν ἐνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος. ὃ γὰρ 11 Ἐκ 90,18.14. ᾿ εἰπών" μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί: μὴ φονεύσῃης᾽" εἰ 5,17 8. 
᾿ δὲ οὐ μοιχεύεις, φονέύεις δέ, γέγονας παραβάτης 
νόμου. οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ 19 1195, 
νόμου ἐλευδερίας μέλλοντες κρίνεσδαι. ἡἣ γὰρ 18 μι δ,τ; 18,80. ᾿ χρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος" χκατακαυ- μον 
 χᾶται ἔλεος κρίσεως. Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί 14 μι τοι, 
µου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; 
μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι. αὐτόν; ἐὰν ἀδελφὸς 158 
ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς 

ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν" 1610 561. 
ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, ϑερμαίνεσϑε καὶ χορτάζεσϑε, 
μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, 

γί. τὸ ὄφελος; οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ 17 
ἔργα, γεχρά ἐστιν καὺ᾽ ἑαυτήν. ἀλλ᾽ ἐρεῖ. τις" 18 α 5... 
σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω" δεῖξόν μοι τὴν 
πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ 
τῶν ἔργων µου τὴν πίστιν. σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς 19 Μο 5,7. 
ἐστιν ὁ ϑεός; καλῶς ποιεῖς' καὶ τὰ δαιμόνια 
᾿ σιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. ὑέλεις δὲ γνῶναι, 90 
ὦ ἄνϑρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων 
 ἀργή ἐστιν; Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων 91 σα 29,9.10.5. 

κ. 

14.16 Ἡ-- το 15 εχεις 1 Ἡ; | εχω : Ἡ.ΥΝ, 19 εις 
εστιν ο δεος (ΝΤ!) 1 Ἡ εις θεος ἔστιν; ὮΥν έις ο δεός 
ἐστιν (ἢ; Ὑ7,) 

ο ουκ 1 και 11 ειπας | εγενου | ανιοστατης 18 ανι- 
λεὼς | κατακαυχαται οἱ -ασύω -- ὃε 16 εαν ὃς | λειπ. : 
ΓΕ ὠσώω) 16 καὶ ειση 15 -- σου | χωρις: εκ τος. 
τῇ σου | -- μου | πισι.: -- µου 30 ἀργὴ : νεκρα 

608 - 



αν 15,6. 29 
. 15 41,8, 
9 (1 90, πι 

Γι 8:89. Ἐ 4019. 94: 

Ἡ 11,81. 96 
“105 214.15 16111. 

1π. 96 

“Μὲ 16,11.18,19; 
19.80.87, 

5,99. 8,7, [Ιαχώβου επιστολη 

22 τὸ ϑυσιαστήριον:; βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει 

ὃ 

4 

6 

να Αν ραπ “μὲν αν ο δοπκ ὦ 

ἐδικαιώϑη, ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ 

τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις 
ἐτελειώϑη, καὶ ἐπληρώϑη ἡ γοαφὴ ἡ "λέγουσα". 
ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ 
εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος ὑδεοῦ ἐχλήϑη. ὁρᾶτε 

ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἓκ πίσ- 
τεως µόνον. ὁμοίως δὲ καὶ 'Ραὰρ ἡ πόρνη οὐκ ἓξδ 
ἔογων ἐδικαιώῦη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ - 
ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκραλοῦσα; ὥσστερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς - τ 
πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς 
ἔργων νεκρά ἐστιν. ο 

Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσῦε, ἀδελφοί μου, 
εἰδότες ὅτι μεῖζον χρίμα λημψόμεϑα' σολλὰ γὰρ 
πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗ- 
τὸς τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον ΕΥ̓ 
τὸ σῶμα. εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς 
τὰ στόματα βάλλομεν εἰς τὸ πείϑεσϑαν αὐτοὺς 
ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. ἰδοὺ 
χαὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων 
σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου Ὁ 
πηδαλίου ὅπου ἡ δοινὴ τοῦ εὐδόνοντος βούλεται" 
οὕτως καὶ ἣ γλῶσσα μιχρὸν μέλος ἐστὶν καὶ με- 
γάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει" ὁ 
καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ, ὃ κόσμος τῆς ἀδικίας, ἣ γλῶσσα 
καϑίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἣ σπιλοῦσα ὅλον. 
τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως. 
καὶ φλογιξομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. πᾶσα γὰρ φύσις. 
ὑηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων - 

δ γῆ γ πὶ ο μμ 
Χ 

ἐω δ] 

τῶν 

323 Τ συνεργεῖ | Ἡ αὐτοῦ και 96 4[-πγαρ 38,1.9 ΤΝ Ἑ 
λημφομεδα. ... απαντες δ.6 Ὦ αναπτει ἢ γλῶσσα. πυρ, 
Ὁ ου σι αδικιας, (ΥΥ πυο. ... αδικιας) 6 η σπιλ.: Ἐ καὶ σπ. 

98 ολο δ δουλος 94 ορατε τοίνυν 8 ουτως δε κ. | 
αγγ. : κατασκοπους 96 των εργων 3,39 δυναμενος 
δ τ΄ὸθ.. 1 εις τὸ τον 1: ει δν μπρος 4 οπου αν 
ὅ ὥὠσαυτως | μεγαλαύχει | ἡλίκον : ολίγον 6 αδικίας : --- 
ουτως (και) | γενεσ. : -ἵ- ἡμῶν ο 

604 
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᾿ Ἰακώβου Επιστολή. 8,9--4,5, 

δαμάζεται καὶ δεδάµασται τῇ φύσει τῇ ἀνϑρω- 
ίνῃ, τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαµάσαι δύναται 8. Ρετ0μ. 

ἀνὑρώπων: ἀκατάστατον κακόν. μεστὴ ἰοῦ ὑανα- 
 τηφύρου. ἐν αὐτῇ όλο ιοῦ]ιου τὸν κύριον καὶ 9 ἄπ 1,57. 
πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεῦα τοὺς ἀνϑρώ- 
σοὺς τοὺς καϑ᾽ ὁμοίωσιν ϑδοῦ γεγονότας" ἐκ τοῦ 10 
' αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. 
οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γίνεσϑαι. μήτι 11 
᾿ς ἢἣ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς: ὀπῆς βούει τὸ γλυκὺ καὶ 
ἡ τὸ πικρόν; μὴ δύναται, ἀδελφοί µου, συκῆ ἐλαίας 19 
ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα; οὔτε ἁλυχὸν γλυκὺ 
᾿ ποιῆσαι ὕδωρ. Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν 18 2.18, 
; ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα 
αὐτοῦ ἐν προαῦτητι σοφίας. εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν 148 α,.ι, 
4 ἔχετε καὶ ἐριδείαν ὃν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατα- 
|. τῦσϑε καὶ φεύδεσδε κατὰ τῆς ἀληδείας. οὐκ 1 1. 
"ἐστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωδεν πατερχομένη, ἀλλὰ 

' ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης, ὅπου γὰρ ζῆλος 16 
ὮΝ ἐριδεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον 
Ἧι πρᾶγμα. ἡ δὲ ἄνωϑεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή 17 
ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπευϑής, μεστὴ | 
ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαϑῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπό- "Ἢ 

᾿ χρίτος. καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπεί- 18 τω 9211. | 
᾿ ρεταν τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην. κ. 

: Πόδεν πόλεμοι καὶ πόϑεν μάχαι ἐν ὁμῖν; οὐκ 4. 15 2111. 
ἐντεῦϑεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομέ- 
γῶν ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; ἐπιϑυμεῖτε, καὶ οὐκ 2 ᾿ 
ἔχετε" φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασϑε 
ἐπιτυχεῖν" μάχεσϑε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε 

5 

ο ὃ Π' δυναται δαµασαι 11 Ἡ εριθιαν | Π' κατακαυχ. 
τῆς αληὺ. και ψευδ. 15 ΗΝΝ δαιμονιώδης' 16 Ἡ εριδια | 
έχει : - ας και 4,9 Ἡ φονδυξτε, 9 οὐκ 389: Ἐ μῃῪὶ και 

τς 8 ακατασχετον 9 κυριον : δεον 19 (ουτως) ουδεµια 
πηγη αλυκ. και γ5,, Ίδτις : δὺ τις οἱ -- 14 δε: -- αρα Ἶ 
17 και ανυποκοιτος 4.1 -- ποῦδεν 39 ΕΝ 
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45-14, Πακωβου επιστολη : 

8 διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσϑαι ὑμᾶς" αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμ- 
βάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσϑε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς 

1, 646. Ἡ ιτ. 4 ὑμῶν δαπανήσητε. μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι 
το ἢἣ φιλία τοῦ κόσμου ἔχϑρα τοῦ ϑεοῦ ἐστιν; ὃς 

| ἐὰν οὖν βουληδῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχὺοὸς 
ος ὅ τοῦ ϑεοῦ καδίσταται. ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἢ 

γραφὴ λέγει: πρὸς φὑὺόνον ἐπιποϑεῖ τὸ πνεῦμα 
ος 6 ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν; μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν: 
ΜΕ ρῖ διὸ λέγει" ὃ ϑεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, τα- 

Ὦ 615. 7 πεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ὑποτάγητε οὖν τῷ ϑεῷ" 
η δν ἀγτίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν" 
σοι 1,3, 8.| ἐγγίσατε τῷ ϑεῷ, καὶ ἐγγιεῖ, ὑμῖν. χκαϑαρίσατε, 
1 χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίφυχοι. 

9 ταλαιπωρήσατε καὶ πενϑήσατε καὶ κλαύσατε:  ὃδ᾽ 
γέλως ὑμῶν εἰς πένϑος μεταστραφήτω καὶ ἡ χαρὰ 

195. 10 εἰς κατήφειαν. ταπεινώδητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ 
11 ὑψώσει ὑμᾶς. Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελ- - 

φοί. ὃ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ χρίνων τὸν ἀδελ- 
φὸν αὐτοῦ χαταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον" 
εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ - 

Μετα, 19 κοιτής. - εἷς ἐστιν ὁ νομοϑέτης καὶ χροιτής, ὁ 
τὰ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι" σὺ δὲ τίς εἶ, ὃ 

κοίνων τὸν πλησίον; : 

Ῥυν 501. 18 Ἄγε νῦν οἱ λέγοντες" σήμερον ἢ αὔριον πορευ- 
σόμεϑα εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ - 

Τ, 15,90. 14 ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεῦα καὶ χερδήσομεν" οἵ- 

8. δαπανήσετε 8.4 Ῥ , μοιχαλιδες. 4 Τ' εστι’ τῶ 
ἕξω 6 λδγδι" ... ἡμῖν; 1.Ὦ λεγει; ... ημών; οἷ, λεγει; ... 
μι, (δος Ὦ) ΥΝ λεγει --- «.. ημιν, Θ Ν χαοιν --- (19) 5ῊΥ 
ἐγγισει 9 Ἔ-- και 20 | ΕΥ µετατραπητῳω 10 ὟΝ του κυριου - 
19 εστω ο: δ ἔστιν ΥΝ ἐστὶν 

αλα 

4 µοιχοι και µοιχαλιδες |. τ. κοσμου τουτου  ἐχϑρὰ - 
ϱἳ --- δι... χαοιν 7 -- δὲ 9 -- και κλαυσ. 10 ταπ. ι ς 
Ἢ ουν 11 ἡ καὶ | ουκ 1 ουκετι  19-- 0361 -δει 
ος κοινεις τον ετερον 18 η τ και 1 επνιαυτ. 1 -Ἐ ενα ᾽ 
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ΠῚ 

Ἰακώβου επιστολή 

Γ τινες οὐκ ἐπίστασὺε τὸ τῆς αὔριον: ποία [γὰρ] 
Γι ἡ ζωὴ ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστε ἣ πρὸς ὀλίγον φαι- 
Ε. ̓ γομένη, ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη" ἀντὶ τοῦ λέγειν 
ὑμᾶς" ἐὰν ὃ κύριος ϑελήσῃ, καὶ δήσομεν καὶ 
ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. νῦν δὲ καυχᾶσϑε ἐν 

Ε΄ ταῖς. ἀλαζονίαις ὑμῶν: πᾶσα καύχησις τοιαύτη 
«πονηρά ἐστιν. εἰδότι, οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ 

ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν. Ἂγε νῦν οἱ 
πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαι- 
πωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. ὁ πλοῦτος 
ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα 

γέγονεν, ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, 
καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ 
φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. ἐϑησαυρίσατε 
ὃν ἐσχάταις ἡμέραις. ἰδοὺ ὁ μισϑὺὸς τῶν ἐργατῶν 

᾿ς τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀφυστερη- 
ος ἀφ᾽ ὑμῶν κράξει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν δερισάν- 
τῶν εἰς τὰ ὦτα κυρίου σαβαὼϑ' εἰσελήλυϑαν. 
ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐϑρέ- 

. ατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. χατεδικά- 
σατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον: οὐκ ἀντιτάσσεται 

ὁ μῖν,. 

ε 

σίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ ὃ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν 
τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροϑυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. μακροϑυμήσατε 
καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ 

παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. μνὴ στονάξετδ, 

π 

ι Μακχροϑυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρου- 
“ 

Ρ 

- 

τὺ γ᾽ Ψ ὟΝ ταχὺν 14 ΠΥ το:Ἡ τα | αὐριον" ... υμών; : ΕΥ αὔριον ελ. 
μῶν" 1 [γαρ] : ΤῊΝ Ἢ Ἡ-- γαο | 20 0γ-- 29 1 4 
ελ) 1, καὶ ἔήσομεν : : Ῥ και ζησομεν, 16 ἘΝ αλα- 

ς ζογειαις Ὀ,ϑ υμών ὡς πύυρ. (85) εὖ. : σ᾽ ὑμῶν" ὡς πυρ 
εὕ.. ὁ Ἡ δικαιον. Ι δὲ υμιν; 7 πρωΐμον 

5,1 κλαυσονται ὅ ως: ὉΠ ἰὸς 
7 εως 239; -Ε 

Ἢ ουν 

;. 16 κατακαυχασϑε 
ἯΙ απεστερήμενος ὃ -- και | δν ϱρί ως 
ου οἱ αν | Λλαβη: -- υετον 8 μακοοῦ. : 

νε ου” 

415 --ὂ αν 

Ῥν 996.19, 

15 Λοι 18,91, 

16 

171, 19117. 

ἢ τ, 6,94, 

2 

9 

7 

Μί 6,19. 

Ῥνν 16.97, 

Των 19,18. 
Ῥέ 54.14.16. 
ΜΙ 8,δ. 15 6,9. 
70} 8198-40, 

1, 16.19.9ὔ. 
ὅν 19,8, 

Ῥνν 8,84 Τιχχ. 
198 1,0 Τιχχ. 

ὲ 11,14, 
061 9,55. 
Ζο]ι 10,1. 
ον 5124. 

1, 21.19. 
1 10.96. 

Ἡ 10/96. 
1 ΤῊ 2,10, 



ὅ,10---19, | Ιακώβου επιστολή ἐ Ἶ 

ἀδελφοί, κατ ἀλλήλων ἵνα μὴ η. ἰδοὺ ὁ ̓  

μὲ σμ5. 10 χριτὴς πρὸ τῶν ϑυρῶν ἕστηκεν. ὑπόδειγμα λά- 

βετε, ἀδελφοί, τῆς κακο οπαϑείας καὶ τῆς μώκρο- 

ὑυμίας τοὺς προφήτας, οἱ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνό-. ή 

Ὅα 121.11 μάτι κυρίου. ἰδοὺ μακαρίξοιεν τοὺς ὑπομείναντας' ς 

ο νο τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου 

εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὃ κύριος καὶ οἶκ- 

Μι ὅ,34--27. 19 τίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί µου, μὴ 

ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε 

ἄλλον τινὰ ὅρκον" ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ 

Ῥ δ0,,5.18 τὸ οὔ οὔ, ἵνα αἡ ὑπὸ κοίσυν πέσητε. ον - ᾿ 

Κο] 816... παθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσϑω" εὐδυμεῖ τις; ὃν 

Μο 6118. 14 φαλλέτω. ἀσδενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσδω 

τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευ- 

ξάσϑωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες ἐλαίῳ ἐν τῷ 

Μο 1648,15 ὀνόματι τοῦ κυρίου. καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως 

σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος" 

κἂν ἁμαοτίας η πεποιηκώς, ἀφεὺήσεται αὐτῷ." 

16 ἐξομολογεῖσῦε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας, καὶ 

εὔχεσδε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαδῆτε' πολὺ ἰσχύει 

1 Ἡᾳ 111. 11 δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. "Ηλείας ἄνθρωπος 

οι 95. ἦν ὁμοιοπαϑὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο ὦ 

τοῦ μὴ βροέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς. 

188 18,49, 18 ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ καὶ πάλιν προσὴύ-. 

τ ξατο, καὶ ὃ οὐρανὸς ἔδωκεν ὑετὸν καὶ ἡ γῆ ἐβλά- 

4 6,4.19 στησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. Ἀδελφοί μου, δάν - 

τις ἐν ὑμῖν πλανηϑῇ ἀπὸ τῆς ἀληδείας καὶ ἐπι- 
τ 

τὴς 1 -ἰ- οδου της 
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ΦΉΣ κατ αλληλῶν, αδελφοι, 10 Ἡ κακοπαδιας - 

11 ὮΝ -- ο 19 Η τό Ναί εἰ τό Οὗ ἐξ 11. Ἠ υμώ,... ΕΣ 

τίς ο ούμω, 14 αλειφ. : ὮἩ-ι- αυτον Ἡ [του κυοιου] ἧς 

16 ΦΟῪΝ προσευχεσδε | Ἡν ιαθητε. 17 ΒΥ Ηλίας “ 
15 ΦΟῪΝ υετον εδωκεν 7 ὰ 

9.10 αδελφ. : - κου 10 εχετε ροϑί μακροὺ. 9/0 ιοί 
βετε | - εν 11 υπομενοντας | πολυευσπλαγχνος ἰἩ -- ο 
χυριος 19 δὲ 39: -- ο λογος | εις ὑποκρισιω 16 προσευχὴ | 
αφεὺδησονται 16 -- ουν | τα παραπτώματα 19 -- µου] 

. “τ 

ος 
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Ιακώβου επιστολη Ιουδα πο η 

στρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας 90 μα 
Εν 10415. ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει φυχὴν αρα 

αὐτοῦ ἐκ δανάτου καὶ καλύψει πλῆϑος ἁμαρτιῶν. 

ΙΟΥΔΑ 
Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ 1 με τ8,55. 

Ι Ἰακώβου, τοῖς ἐν ϑεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ 
᾿ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς. ἔλεος ὑμῖν 9 
ἢ καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληϑυνϑείη. 

; 
Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούµενος γράφειν 8 11 1,18. 

ὑμῖν περὶ τῆς χοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην 
ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσϑαι τῇ 
ἅπαξ παραδοϑείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. παρεισέδυ- 4 ἃ 5,4. 
σαν γάρ τινες ἄνϑρωποι, οἱ πάλαι προγεγραµ- 
μένοι εἰς τοῦτο τὸ χρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ ϑεοῦ 
ἡμῶν χάριτα μετατυϑέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν 
μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν 
ἀρνούμενοι. “Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ὅ κα 14,85. 
εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἴ- 18 10,5. 
γύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας 
ἀπώλεσεν, ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν 6. ἀκα 6. ὅ 844, 
ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰχη- 
τήριον εἰς χρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις 
ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν' ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα Ἵ απ 10-20, 

καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον 

ανν ον 

ᾗ 

ο 90 ΘΕῪΝ γινωσκετε (ΥΝ,) Ι αυτου 29: [ΗΠ] : ΠΥ ροεί 
Φανατου 

1 Ἡ" Γονί εν δεω γο Ψεω οἱ Ἰησοῦ Άνο εν Ίήσου ὃ ΤΎῪΝ 
σώτηριας, 4 ἩΥΝ παρεισεδυησαν | ὙΝ κριμα ασεβεις, 
6 ειδοτας : Ὗ- Όμας | κυριος : ΠΩ) Ἰησους { ο ὃεος 
({ογέ Ῥτο ὃ) 6 δεσμοις αἴδιοις : ἈΠ-Ε αγιων αγγελων 

20 ἢπι - ἀμὴν 
1 ηγασ. : ηγιασμενοις 3 ειρηνη : -ἰἰ εν χυρίω 8 ημων: 

πσυμῶν οἱ - 4 δεσπ. : -ἰ ϑεον ὅ παντα : τουτο 6 τε: 
ὃε | ὃδεσμοις : -- αλυτοις και ᾿ 
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8-16. Ιουδα 

τούτοις ἐχπορνεύσασαν καὶ ἀπελδοῦσαι ὀπίσω σαρ- 
κὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δί- - 

8 χὴν ὑπέχουσαι. Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι 
: ἐνυπνιαξόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσυν, κυριότητα 

Ὅη 11. 9 δὲ ἀϑετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσι. Ὃ δὲ 
Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινό- 
μενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωῦσέως σώματος, οὐκ 
ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ 

10 εἶπεν: ἐπιτιμήδαι σοι κύριος. οὗτοι δὲ ὅσα μὲν 
οὐκ οἴδασιν βλὰσφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς 
τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φϑείρονται. 

απ 46. 11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Καϊΐν ἐπορεύϑησαν, 
Να 1ο καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισϑοῦ ἐξεχύϑησαν, 
Ἐῶ 949. 12 καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. Οὗτοί 

εἶσιν οἱ ὃν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευω- 
χούμενον, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι 
ἄνυδρον ὑπὸ ἀνέμων παραφερόµεναι, δένδρα φὺι- - 
νοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποδανόντα ἐκριξωδέντα, 

16 ὅτ,20. 18 χύματα ἄγρια Ναλάσσης ἐπαφρίζδοντα τὰς ἑαυτῶν 
αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὃ ζόφος τοῦ σκό- 

απ ὅ,21.14 τους εἰς αἰῶνα τετήρηται. ᾿Βπροφήτευσεν δὲ καὶ 
πλέει τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ ᾿Ενὼχ λέγων: ἰδοὺ 
Μι 86,81. 1 ἦλϑεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ, ποιῆσαι 

χρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς - 
ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὁ 
ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν 

16 ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. Οὗτοί 
εἶσιν γογγυσταί, μµεμφίµοιροι, κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας 
αὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ 
ὑπέρογκα, δαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 

11 Ἡ Καὶν 12 Τ σπιλαδες, | ,αφοβως : ΤΥΝΥ αφοβως, 
18 Ὦ πλανητες | Ἡ-- ο | Ἡ-- του 1δ σκληρων : ΠΕ 
λογων 16 ΤῪΝ }ογγυσταὶ µεμφ. | Ἡ ὠφελίας 

8 κυριοτητας 19 -- οὐ | αγαπ. : απαταις υἱ ευωχιαις 
1ὅ π. τ. ασεβ. : πασαν ψυχὴν | --ασεβειας 16 εαυτων 
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ον η ος Ιουδα 17---96, 

τ 'Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσϑητε τῶν ῥημάτων 17 
"τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ! ὅτι ἔλεγον ὑμῖν: ἐπ᾽ ἐσχά- 18 
τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν 

' ἐπιδυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. Οὗτοί 191 κ 5,ν4. 
᾿ εἶσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, φυχικοί, πνεῦμα νὴ ἔχοι- 
"τες ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυ- 90 πι 
τοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πγεύµατι ἁγίῳ ώρα 
.πιροσευχόµενοι, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ ϑεοῦ τηρήσατε, 21 
 σροσδεχόμεγοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. καὶ οὓς μὲν ἐλέγχετε 32. 
 διαχρινομένους, οὓς δὲ σώξετε ἐκ πυρὸς ἅρπά- 98 Δπι 4,11. 

1:1 41. 
ὃ 8,2. 

υ [9 ] ον ΕΣ ’, “ Η 4 Ζομ 8,2 ΒΒ8Β. ζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ὅς ὅμ19,90. 
Ε΄ η ο ᾿ ΄ ἘΞ 4, ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. Αρ ὅν 

Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους 94 1 τὰ 6,98, 
καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ή 119. 

ἐν ἀγαλλιάσει, μόνῳ ϑεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ 96 πὶ τ6ρτ. 
Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κο 
τὸς καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν 
καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 

σος 19 χρονου: ΤΝ ῬΓ του 20.21 ὙΝΥ προσευχοµενοι 
-..εαυτους 29 ελεγχετε: ΗΥΝ ελεατε (13 ουν, Ρτίπι,, Γουί 
ελεατε 19 Ιπίθτρο].) 98 ΗΥ-- ους δε 19 94.96 
τῷ μονὼ : ὟΝ μόνω, 
δ΄ [οτο ία ΗΒΤΥΥ :.96. 1.9 Ῥ, ι--δ ο, ο4.] 

16 υμιν : -ἵ οτι | εν εσχατω | ελευσονται 31 τηρήσω- 
μεν 38 διακρινοµενοι 94 Όμας : αυτους | ασπιλους | 
 ᾽αμεμπτους 9ὅ µονω : -ἰἰ σοφω | --δια... ημων | 
 - προ... αιώνος | -- παντας | αιώνας: Ἢ των αιωνων 
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19. Τὴ 3,)58.99, 

9, 6,9. 

90 Π. 35,10. 

8. Ἐκ 8,14.18. 
Σ 15 41.4. 

Ἶ 81: 66, 

Ῥν 89,28.88 : 
180,8. 

15 40,2. 
8,14. 18,87. 
18. Κο] 1,18. 

19.16. 7,14. 
Ἡ 9,14, 

ὅ,10. 1 Ῥ 96.9. 
Ἐκ 19,6. 18 61,8. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

᾿Αποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ 
ὁ ϑεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσϑαι 
ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγ- 
γέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, ὃς ἐμαρ- 
τύρησεν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὴν μαρτυρίαν 

ς 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. Μακάριος ὃ ἀναγινώ- 
σχὼν καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφη- 

τείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγροαμµένα". ὁ 
γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλήσίαις ταῖς ἐν τῇ 
Ἀσίᾳ". χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὃ ὢν καὶ ὃ ἦν 
καὶ ὃ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων 
ἃ ἐνώπιον τοῦ ὑρόνου αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὃ μάρτυς ὁ πιστός, ὃ πρωτότοκος τῶν 

νεκρῶν καὶ ὃ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ 
ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἅμαρ- 
τιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν 
ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ δεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, 
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν 

1 Ἡ δεος δειξαι | αυτου1ο: ΗΥ͂Ν, | Ἡ Ιωανει 3 1 δεν 
ἠδ ἴὃΞ- 4.1. ϐ6.1.0.5.8.9.19. 1.9.9. 8,9.18. 9,111. 181.11. 
16.1.9.6. 16.195. 19.19. 20,1.4) ὃ Τ τον λογον 4α: Ἡ 
των ὅδἩΠ' λουσαντι | Ἡ [ημων] 6 Ἡ -- και επ.... αὐτοῦ, --- | 
ημας : ἢ ἡμῖν | [των αιων.]: ΤΎῪΝ --Ἠ Η 

3 - του Ῥεου | ἔπ - καὶ ατινὰ εισι -ἰ και ατινα 
χρὴ γενεσδαι µετα ταυτα 8 προφ. : - ταυτης 4 απὸ 19: 
Ἢ ϑεου | α: -- εστιν ὅτων 19 : ΓΤ εκ {| εκ. απο 
6 ποιησαντι | ημας 1 ἡμῶν | βασιλεῖς οἱ -ειον (και) | 
ιερατευμα 
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αἰώνων] ἀμήν. ᾿Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, 
καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφὑδαλμὸς καὶ οἵτινες αὐ- 
τὸν ἐξεχέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι 
αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἁμήν. 

᾿Εγώ εἶμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ὁ 
ϑεύός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντο- 
χράτωρ. ' 

᾿γὼ Ἰωάννης, ὃ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινω- 
νὸς ἐν τῇ ὑλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν 
Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ 
διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 
ἐγενόμην ἔν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ 
ἤκουσα ὀπίσω µου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος 
λεγούσης" ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέιι- 
φον ταῖς ἑπτὰ ἐχκλησίαις, εἰς Ἤφεσον καὶ εἰς 
Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ 
εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίων καὶ εἰς Λαοδι- 

᾿ς χίαν. Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις 
ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ. καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ 
λυχνίας χρυσᾶς, καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον 
υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιε- 

᾿ς ξωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν: ἡ δὲ 
κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευ- 

Ο χόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφδαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ 
᾿ πσυρύς, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς 

ὃν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς 
φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ 

Ὶ ̓ δ ἨΝ Ὧ Τ ὦ | Ἡ κύριος, ϐΘ την : Τ ϱγ δια 10 ΔΝ 
φῶνήὴν µεγ. οπισϑεν (ὙΝ οπισω) µου 11 Τ Ζμυρναν | 
Ἢ, Φιλαδέλφειαν εἰ Λαοδίκειαν 18 ἊΝ εμμεσὼ (ἐξ 9,1. 4,6. 
9,6 δῖ8 6,6. 22,9) [ἐν Όιω {| Τμασϑοις ΥΥ µαζοις 

Ε-. 14 ΤῪΝ λευκον ὡς 15 Ὦ πεπυρώμενοιν " -νω 

ἧς 7 μετα : επι | οφονται | οἱ -- αρχη και τελος 
9 κοινώνος | βασιλ. : ϱτ εν τη | εν Χρισω (]ησου) οἱ 
᾿ς Χριστοῦ Ιήσου 11 Λεγουσης : -- εγω ειµι τὸ Α και τὸ ὦ 
Ὁ πρωτος και ὁ εσχατος και | θυατειραν 12 και 19 : -- 
θχει 18 των : -[- επτα | οµοιωμα 16 εχων : ειχεν οἱ --- 

ἊΝ 618 

Αποκχκαλυψὶις Ιωαννου 1:7---16. 

π Όηή Τ,18. 
ΖοἩ 19.10. 

19.14. 
7 19,87. 
1, 38,28.297. 

8 Ἐσκδά, 194114. 
ΑΙ 4,18 Τικκ. 
4, 4,8: 9116, 

10 15. 

11 8.17..9,8.; 99.18. Ε " 

19 90. 

Έα 1,26; 8,2; 
19 ὁ. 2.11. Τως. 

2,1. θὲ 17,18.. 
Ώπ 10,6.6. 

14 Όπ τι 10/6. 
2.18; 19119. 

156 Ἐκ 1,54; 48,9, 
9,18. 

16 σιιᾶ δ/81. " 
90, 3,1. 
919,16: 19,150. 



᾽8 ή τὰ νά Αρνί πο ο μὴ ο ἢ τ ΝΣ σὰν 5 δι 

1, .17.-9.6.. Αποκαλυψις 1ώαννου. τάς 

γῆς αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. - 
ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἣ ὄψις - 

ἐν αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 
ος 17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας 

1016-10. αὐτοῦ ὡς νεχρός" καὶ ἔϑηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ 
ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων" 
ἡ φοβοῦ: ἐγώ εἶμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος 

18 Ικαὶ ὃ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι 
' εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς. 

νι πον, 19 τοῦ ϑανάτου καὶ τοῦ ᾖδου. γράψον οὖν ἃ εἶδες - 
Μι 3,1. 90 καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γίνεσϑαι μετὰ ταῦτα. τὸ 

μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς 
δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χουσᾶς" 
οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰ- 
συν, καὶ αἵ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. Ὁ 

1,18.16.90, 2 Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἠφέσῳ ἐκκλησίας γράψον" 
Τάδε λέγει ὃ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν - 

τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ 
9180, 9 Λυχνιῶν τῶν χρυσῶν" οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν 
ος κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ 

βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας | 
ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐ 

8 τοὺς ψευδεῖς" καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας 
4 διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ πεκοσίακες. ἀλλὰ 
ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην. 

10,39, 9,19. ὅ ἀφῆκες. μνημόνευε οὖν πόϑεν πέπτωκες, καὶ 
μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον" εἰ δὲ 
ἡ, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ 

16. Ῥα 19951. ὁ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ἀλλὰ 

18 Ἃ ζῶων κ. εγ. νεκρός, | Ἡ -- και εγ.... αἰῶνων, -- - 
19 ἢ ἅ εισν | ΤῪΝ γενεσδαι | ἄπ ΗΝΥ.ΕΤ, 90 α : 
ἕπτα 2Υο επτα επτα 2,1 τῆς : Ἡ.τῶ (1 8.18. | Ἐν - 
χουσεων 4 ΧΙ αλλ | ὧν αφηκας 6 ΕΥΝ πεπτωκας 

16 αστερες 17 επεδηκε 18 αιώνων: -ἰ αμὴν 19 -- ουν 2 ΠΝ 
“0 οὺς : ὧν | εν τη δεξια 2,935 κοπον : - σου | -- και 8 
ὃ [εβαπτισας] ὅ εππεπτωκας | σοι: εἰ ταχυ -- 
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ας δὰ ο Αν ναί τὰ τα 
ἧς ἵ 

᾿Αποκαλυψις Ἰωάννου, ΤῊ σοας ΤῊν 

 ποῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, 
ἴς ἃ χἀγὼ μισῶ. Ὃ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα Ἵ 11.11.96. 

8,5.12.21. Ε ᾿ λέγει ταῖς ἐχκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ 9. ἀπ 5: 
ϕ - 9 « Η 29.94. φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παρα- αν ον ἴα. 
να η δ - - 

1, 28 48, ᾿ δείσῳ τοῦ ϑεοῦ. 5. Κὶ 1. 
ε΄. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας 8 τε κας, 48,15. 
γράφου: 1)11.17.18. 

3 Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο 
Γ᾿ γεχρὸς καὶ ἔζησεν" οἶδά σου τὴν ϑλίψιν καὶ τὴν 9 5, 

στωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ς 
ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ ᾿ 
οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. μὴ φοβοῦ 10 τι 1,.9.14. 
ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβο-  Ἃ 4.8. 

"λος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασδῆτε, καὶ 
ἕξετε ϑλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι 

᾿ς ΦΦαγάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 
ς ὋὉ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς 11 50,4. 

ἐκκλησίαις. ὋὉ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηϑῇ ἐκ τοῦ 
Δανάτου τοῦ δευτέρου. 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ὃν Περγάμῳ ἐκκλησίας 19 116. 15 40,3, 
γράψον" 19,15. 

: Ἰάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστο- 
"μον τὴν ὀξεῖαν" ! οἶδα ποῦ κατοικεῖς" ὅπου ὃ 18 13. 5,8. 
 ὥἡρόγος τοῦ σατανᾶ" καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά µου, 
᾿ς χαὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν µου καὶ ἐν ταῖς ἡμέ- 
᾿ς ραίς Ἀντίπας ὃ μάρτυς µου, ὃ πιστός µου, ὃς 
᾿ς ἀπεχτάνϑη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κἁτοικεῖ. 

τς ΤΥ εκκλησιαις" (ἰξ 11) | ϑεου :!: 1» µου δ Τ' Ζμυρνη 
ο 10 µη : ἩΤ μηδὲν | ἐδ (οἱ Ὦ) : 908 εχητε Ὦ υἱ εχετε 
τ 411 Ἡ-- εκ [Ὁ] 1 της: 5 ΕΥΥΟΥ Άγο τω αἱ 8,1.7:14) 18 Ὁ51- 
᾿ς χαὶ 895 1 ηἡμδερ. : Υ͂Τ αἷς : Ἠ- [εν] αις εἰ -- ος (Αντιπας 
ο ΘΥΥΟΥ Ὁ7Ὸ Αντιπα) σεν Αντειπας | µου,ο: ΡΥ µου ο | 
ο µου 49 ; [Η] 

7 ταις : -ἵ- επτα | - αὐτῷ | εν µεσω του παραδεισου 
πο 8 --ος 9 σου : -ἰἰ τα εργα και  - εχ 10 παδει» | 
ώς η, Ἔ δη | βαλει | ηµερας 19 -- την οξειαν 18 οιδα: 
η ἘΠ. τα εργα σου 

| 6Ιισ 



14-98, ον ο 

Νὰ 8116: 14 ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κοατοῦν- 
σαι, τας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ 

βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραῆλ, φα- 
8. 1ὅ γεῖν εἰδωλόϑυτα καὶ πορνεῦσαι. οὕτως ἔχεις καὶ - 

σὺ χρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 
15. 116. 16 μεταγνόησον οὖν" εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ 

πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόμια- 
τ ἊΣ τ 17 τός μου. Ὃ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 

815, λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ 
τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆ- 
φον λευκήν, καὶ. ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν 
γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὃ λαμβάνων: 

Ῥα 10/60, 18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας 
γράψον" 

Τάδε λέγει ὃ υἱὸς τοῦ ὡεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες 

19 αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ᾽ οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ 
τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν 
καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσ- 

4. 1.90 χατα πλείονα τῶν πρώτων. ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ 
πε ΡΝ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυ- 
ἐν τὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς 

21 δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόδυτα" καὶ 
ἔδωκα αὐτῇ χοόνον ἵνα µετανοήσῃ, καὶ οὐ ϑέλει 

22 μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. ἰδοὺ βάλλω 
αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ 
αὐτῆς εἰς ϑλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσου- 

τω ἴοι ο. 25 σὺν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς" καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς 
ἀπιοκτενῶ ἐν ϑανάτῳ: καὶ γνώσονται πᾶσαι αἲ 

14 Ἡ αλλα | Ἡ-- οτι 16 Νικολ. : ΤΠῪΝ Ῥι των 16 Ἱ-- 
ουν 17 Τ' νικουντι 19 αυτου 19 : [Η]-- Ν | Τ' φλοξ 
19 Ἱ-- σου 20 90 Π' αλλ | γυναικα : μ-Ὁ σου 380 εαυτην: 
Τ' αὐτην 23 ΥΝ µετανοήησωσι | αυτης 98: ἢ αυτων 

14 φαγειν: ϱη και 15 οµοιως : (οί -Ε) ο µισω 17 αὐτῶ: 
- φαγεῖν | του 19: Ρ εκ οἵ απο 90 σου : -Ἐ πολυ 
(πολλα) υἱ ολιγα 31 χαιου: ει μὲν 99 δου : - εγω 
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ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἶμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ 
καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα 

“ὑμῶν. ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατεί- 
ροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες 
οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαϑέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν" 
οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος: Ππλὴν ὃ ἔχετε 
χρατήσατε ἄχοι οὗ ἂν ἥξω. Καὶ ὃ νικῶν καὶ 
ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτᾷ 
ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐϑνῶν, καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἔν 
ῥάρδρ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρί- 
Ἄεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου, 
! καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν ποωϊνόν. Ὁ ἔχων 
οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐχκλησίας 
γράψον" 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
ϑεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας" οἷδά σου τὰ ἔργα, 
ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. γίνου 
7οηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἆπο- 

'δανεῖν. οὐ γὰρ εὕρηκά σου [τὰ] ἔργα πεπληρω- 
μένα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ μου" μνημόνευε οὖν πῶς 
εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ µετανόησο», 

. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ 
μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. ἀλλὰ ἔχεις 
ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ 

ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν 
΄ Λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. Ὃ νικῶν οὕτως περι- 
 βαλεῖται ὃν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ διιο- 
Λογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου 

᾿ς 98 Ὕ προῖνον 8,3 [τα] Τ-- ΗΝ 8. ΝΤ γνωσὴ 

ἢ 985 Όμων : αυτου 34 τοις 19: και | βαλω 96 αν 
ηξω : ανοιξω 97 συντριβήσεται σα ος ο και 
3 τηρήσον...α εµελλες αποβαλλειν | --μου 8 -- ουν | 

ο - και ἠκ. κ. τήρει | γρηγ.: µετανοησης | κλεπτης : -]- 
'.. επι σε 4 α1 οι 6 ουτως : ουτος 
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260 8,11. 

26 ΡἈ 9,8, 
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ΟΘ ΡΕ 9,8.9. 

99 8,0.18.99, 

2) 5,6. 1,16. 

ϱ 19. Ἐα 84,4. 

8. 1 Τι δ9, 
16.10. 
Μί 94,48, 

4 αᾱ 98. 

6 Ἐκ 59.39.38, 
Ρ» 69,99, 
4,4:60.,11; 7,9.18. 
Ῥῃ 4,8. 
Μι 10,89, 



6 

18. 39,29, ἡ 
Ποῦ 19,14. 

1Κὶ 16,9. 8 

99. 9 
το 1860/14: 49,98; 

45,14; 660987 
48,4. 

18.10, Ἡ 10,86, 10 
1, 9119. 

9. 1 2,19, 

1,8; 9,6. 3,10, 11 

Ἐπ 48,86. 12 
15 652,5, 66)1.. 

α 5,9. 
14,1; 9914. 
919. 19/19. 

18 

Ρ 89,48. 14 
Ένν 8.92; 

1.8: Ὁ 1,8, 
Κο] 1.16. 

8/6---14, Αποκαλυψις Ιωαννου ὙΦ 

καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. Ὁ ἔχων οὓς 
ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας 

γράψον" δ 
Τάδε λέγει ὃ ἅγιος, ὁ ἀληϑινός, ὃ ἔχων τὴν 

κλεῖν Δαυείδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ 
κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει" οἷδά σου τὰ ἔργα" 
ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου ϑύραν ἠνεῳγμένην, ἣν 
οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν" ὅτι μικρὰν ἔχεις 
δύναμιν, καὶ. ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ 
ἠρνήσω τὸ ὄνομά µου. ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συνα- 
γωγῆς τοῦ σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ίου- 
δαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται" ἰδοὺ 
ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν 
ἐπώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγά- 
πησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς 

μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασ- - 
μοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσϑαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ; 
ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ι ἔρχομαι ταχύ: χράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ 
τὸν στέφανόν σου. Ὃ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦ- 
λον ὧν τῷ ναῷ τοῦ ὥεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ 
ἐξέλϑῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ 
ὑὣεοῦ µου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ ϑεοῦ µου, . 
τῆς καινῆς Ἱερουσαλὴμ ἣ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου 
τὸ χαινόν. Ὃ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 4 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας, 
γοάψον" ; 

7 Ἡ, Φιλαδελφεια | ο αγιος, (Έ--) ο αληῦ. Ἡ ο 
Ἐν ο αγιος | κλεῖν : 7 του | κλειων : Ὦ κλειει | 3 
ανοιξει: ΗΝ ανοιγει 8 Ἡ εργα, -- δου... αυτην, --- 
9 Ἡ κηζοῤρηϊ - 10 ἊΝ ερχεσδαι, ... ολης π. 14 Ἐ 
Λαοδικεια 4 

7 Δαυειὸ 1 αδου 9 διδωμι υἱ δεδώκα | ΊΎνωση 
11 ερχ. : ῬΓ ιδου 19 -- µου 19 69 { εκ: απο 
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᾿Αποκαλυψις Ιωαννου 8.10. 4,5, 

ο΄ Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ 
 ἀληϑινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ ϑεοῦ" οἶδά σου 1 95. Ε 15111. 

τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ξεστός. ὄφελον 
ψυχρὸς ἧς ἢ δεστός. οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ 16 
Οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ 
στόματός µου. ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἶμι. καὶ 17 Πος 19,9. 

 πεπλούτηχα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐχ ὀἶδας ο 
᾿ ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς . 
καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι. 18 18 1,1. τε ὅ6,1,.. 
᾿ς παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον επυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα τ 
 πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ 

μὴ φανερωϑῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ 
Ε- κολλύριον ἐγχοῖσαι τοὺς ὀφϑαλμούς σου ἵνα βλέ ιν α1ο. 
πῇς. ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω: 19 πα τὰ 
ζήλευε οὖν καὶ µετανόησον. Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν 90 1, 19,36. 
᾿ Φύραν καὶ κρούω" ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς 7.5 
"µου καὶ ἀνοίξῃ τὴν ὑύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς 

αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ΄ 
ἐμοῦ. ὋὉ νικῶν, δώσω αὐτῷ καδίσαι μετ ἐμοῦ 921 μι 19,58, 
ἐν τῷ ὑρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάδισα 
μετὰ τοῦ πατρός µου ἐν τῷ ϑρόνῳ αὐτοῦ. ὋὉ 9ο 
ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκ- 
᾿ κλησίαις. 

το 

ο΄ Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ϑύρα ἠνεῳγμένη 4. Ἐκ 19.6.5... ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ἜΤ τ ἢ 
ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων: ἀγάβα 
ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα, 
.εὐδέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι" καὶ ἰδοὺ ϑρόνος μον ρα 
ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν ὑρόνον καϑή- ο) κν: 

[2] 

ο 14 αληϑινος :Ὴ μὲ [ο] 17 Ἡ ελεινος Ὦ ο ελεινος 
"16 ΗΝ κολλουριον | -1' ἔγχοισαι 20 ϑυραν 99 1 Ἀ7- και 
4.1.9 Ἡ γενεσθαι. μετα ταῦτα ευδεως 

16 και ουτε: ου 17 -- οτι 29 | ουδενος 19 ζηλω- 
4,1 λαλουσαν | λεγουσα 3 και ευὔεως | επιτου 
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Ἐπ 1,36--98, 

15 24,28, 
8,4; ὅ,10. 

1,4, ΖΟ0} 4,2, 

ἘΖ1,ὕ.18.,29,96 ; 
10,1, 18 6,1. 

ἘΦ 1,10; 10,14, 

ΤΑ 6.9.8: 41,4. 
ἘΠ, 1.18: 10,19, 
Αὐῇ 4,18 Τιχχ.Ὶ 

Ἐκ 8,14, 

19 6.1, Ῥρ 47,9. 
1. 4,81; 6,26; 

1211 

δ)14, 10 

49-10, 

κα Αθ Ύν, τᾷ ἐ να 

Αποκαλυψις Ιωαννου 

8 µενος, καὶ ὁ καὺδήμενος ὅμοιος ὁράσει λίϑῳ ἰάσ- ΐ ᾽ ην ς 

σιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ Ἶρις κυχλόϑεν τοῦ ὑρόνου 
ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ. καὶ χυχλόϑεν τοῦ 
ϑρόνου ὑρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς 
ὑρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καϑημέ- - 
νους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ 
ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χουσοῦς. καὶ 
ἐκ τοῦ ὑρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ 
καὶ βρονταί: καὶ ἑπτὰ λαμπάδες συρὸς καιόμεναι. 
ἐνώπιον τοῦ ὑρόνου, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα 
τοῦ ἡὡἡεοῦ" καὶ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ὡς ϑάλασσα 
δαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ: καὶ ἐν μέσῳ τοῦ ὑρόνου 
καὶ κύκλῳ τοῦ Ῥρόνου, τέσσερα ἕῷα γέμοντα ὁφ- 
ὑδαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισὺεν. καὶ τὸ ζῷον τὸ 
πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερο» ζῷον ὅμοιον 
μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον 
ὡς ἀνϑρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὃ ὅμοιον ἀετᾷ 
πετοµένῳ. καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, ἕν καθ ἕν αἲ- 
τῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλύϑεν καὶ ἔσωδεν 
γέμουσιν ὀφϑαλμῶν: καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν 
ἡμέρας καὶ γυχτὸς λέγοντες" 

ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος, ὁ δεὺς ὁ παντοχρά- 
τωρ, ὁ ἦν καὶ ὃ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

9 Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ἐῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ 
εὐχαριστίαν τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τῷ ϑρόνῳ τῷ ξῶντι ἡ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, πεσοῦνται οἱ εἴκοσι 
τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καϑημένου ἐπὶ 
τοῦ ϑρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς 

4 ϑρονοι : ὈΤῪΝ ϑοονοὺυς | τεσσαρες : ΤΥΝ τεσσαρας | 
σὲ -- εν ὅ εισιν : ΝΥ εστιν Ὁ 1]: ενπροσθεν 7 Ὦ εχον 
8. εχον 9 32 επι του ϑρονου 

8 και ο καϑὴημ. : -ἰ ην υἱ -- 4 -αἰ και 19 | ϑρονους τ 
-Ἔ (ειδον) τους ὅ α ται | -- τα δ - ως 7 (ὡς) Ὁ 
ανϑρωπος 8 ειχον | εσωδεν : ὉΥ εξωδεν και | αγιος : 
ηΟΥΙΘ8 9 δω(σω)σιν 
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Αποκαλυψις Ιωαννου 4,11---ὅ,8, 

αἰῶνας τῶν αἰώγων, καὶ θαλοῦσιν τοὺς στεφάνους 

αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ ὑρόνου, λέγοντες" 
ἄξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ ϑεὸς ἡμῶν, λαβεῖν 11 
τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, 
ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ ϑέλημά 
σου ἦσαν καὶ ἐκτίσϑησαν. 
Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καϑημένου ἐπὶ Ὦ το θα: 5041. 

τοῦ ϑρόγου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωϑεν καὶ ὄπισ- ανν 99.10. 
δεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ εἶδον 9 
ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ" τίς 

-- ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας 
αὐτοῦ; καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ 8 
ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι. τὸ 
βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. καὶ [ἐγὼ] ἔκλαιον 4 
πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέϑη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον 
οὔτε βλέπειν αὐτό. καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων δ᾽ ἄν 49/9.10. 

; ς τ; σε, ΣΟΥ αν ατα 15 11.41.10, λέγει, μον" μὴ κλαῖε: ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὃ ἐκ 55,16 
τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίξα Δαυείδ, ἀνοῖξαι τὸ 
βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. Καὶ 6 στ. 

99,36. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ ϑρόνου καὶ τῶν τεσσάρων 4,5. σοι 4,10, 
ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστη- 
χὸς ὡς ἐσφαγι ένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφϑαλ- 

μοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ δεοῦ 
ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ ἦλϑεν καὶ 7 τν αμ, Ῥ 41,9. 
εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ 
ὑρόνου. Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα 8 νς 141,9, ΙΣ ἘΣ Η ν 14,9: 16.9 ζῴῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν κ) 
ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιδάραν καὶ 
φιάλας χουσᾶς γεμούσας ϑυμιαμάτων, αἷ εἰσιν Ν 

5,, Ὦ, ηδυνατο ΤΩΣ τὲ Ρἱδ: ὮΤ ουτε 4 [εγω] : Ἐ-- ΤΝ 
Θ᾽ ἩΤ εστηκως | τα [επτα] σπν. | ἩΠΤ απεσταλµενα 

θα Τα 

10 βαλλουσιν 11 ησαν : εισιν 5,1 οπισδεν : εξωδεν 
4 ανοιξαι : -ἰ- και αναγνωναι ὅ τας : ϱί λυσαι . 6 ειδον: 

Ἔ (και) τδου 7 ειληφ. : -ἰ το βιβλιον 8 κιδαρας 
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ὉΡβ 98,8: 144,9, 

οκ 19,6. 10 
Τα 6106, 

6 9η 29,5. 

ὅ,.υ--θ», Αποκάλυψις ἼἸώανου τ΄ ἢ 

9 αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. καὶ ἄδουσιν ᾠδὴν και- 
γὴν λέγοντες" τῇ 

ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ; ἀνοῖξαι τὰς 
σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας 
τῷ ϑεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ 
γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔϑγους, καὶ ἐποίησας : 
αὐτοὺς τῷ ϑεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, ι 
καὶ βασιλεύουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. ᾿ 

Π186 3249. 11 καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα [ὡς] φωνὴν ἀγγέλων πολ- 
Ῥη 710. 

λῶν χκύκλῳ τοῦ ϑοόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν 
πρεσβυτέρων, καὶ ἣν ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν μυριάδες 

19 ὅ8,7. 19 μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες φωνῇ 
1 ΟΥ 29,11. 
ΤΗ 99.10. μεγάλῃ: 

ἄξιόν ἔστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν 
τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ς 
ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 

σν 

15 8,1, Ῥ9 47,0, 18 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 

4,101 1914. 14 

51.2. 4.6: θ 
ὅν 

Ζοι 1,8; 6,1--8. 2 

καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς ως 
[ἐστίν]. καὶ τὰ ἂν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα. λέγοντας" 

τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τῷ ϑρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ 

ἣ εὐλογία καὶ ἣ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. "ἢ 

καὶ τὰ τέσσερα ἐῷα ἔλεγον" ἀμήν, καὶ οἱ πο ἊΣ 
θύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. τν 

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀονίον μίων ἐκ τῶν - 
ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων 
ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴ βροντῆς" ἔοχου. καὶ εἶδον, 
καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καϑήμενος ἐπ᾽ αὐ- 

τὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόϑη αὐτῷ στέφανος, καὶ 

10 ΤῊΝ βασιλευσουσιν 11 [ως]: ΠΤ- ΗΝ 19 ΤῊ ΄ 
αξιος 18 [εστι] : ὙΥ -- | Ίκουσα : Τ' ΡΥ και | ἢ Λε- Ε 
γοντα | δ επι του ϑρονου 6,1 Ἡ φωνῇ οἱ 

». 

9 τω ϑεω : (υἱ ΡΥ) ἡμας 10 αυτους : ημας | βασιλεις Ἴ 
18 παντα, : ,παντας 14 λεγοντα το αμ. | οι: - εἰικοσι 
τεσσαρε | ἔπ - ζῶντι εις τους αιώνας των αιωνων. Ἷ 
6,1 οτε: οτι | ερχου: -᾿ (και) ιδε (ἐξ 8.5.7) 
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ΝΣ ΣΥΝ λα ΓΟ κ. ον πμ ᾿ᾺΝ ο ο ροκ ας ᾿ ἜΣ Ν 

᾿ ἐξῆλϑεν γικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. Καὶ ὅτε ἤνοι- 8 
εν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευ- 
Γ Ἱτέρου ζῴου λέγοντος" ἔρχου. καὶ ἐξῆλϑεν ἄλλος 

ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καϑημιένῳ ἔστ᾽ αὐτὸν ἐδόϑη 
αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλ- 

 Λλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μι8- 
᾿ γάλη. ς Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 

τρίτην, ἤκουσα τοῦ. τρίτου ζῴου λέγοντος" ἔρχου. 
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ χκαϑή- 
΄.. µενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων δυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 
καὶ ἤχουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων 

ζῴων λέγουσαν" χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς 
᾿ χοίνικες κοιδῶν δηναρίου" καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν 

,γῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου 
 ξῴου λέγοντος" ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος 
-χλωρός, καὶ ὃ καϑήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα 
αὐτῷ [Ὁ] ϑάνατος, καὶ ὁ ἄδης ἠκολούδει μετ᾽ 

᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐδόϑη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρ- 
τον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ 
'. καὶ ἐν ϑανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν ϑηρίων τῆς γῆς. 
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σέμσπτην σφραγῖδα, εἶδον 
- ὑποκάτω τοῦ ὑυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγ- 
. μένων. διὰ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρ- 
 τυρίαν ἣν εἶχον. καὶ ἔκραξων φωνῇ μεγάλῃ λέ- 
ον ἕως τάφο, ὁ ε πότ, ὁ ἅγιος καὶ ας 

᾿ κατοικούντων ἐπὶ τῆς ἊΣ καὶ ἐδόϑη αὐτοῖς ο στο 
᾿ς στολὴ Λευκή, καὶ ἐρρέϑη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσων- 
ται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσιν καὶ οἱ 

οτος 4 αυτω 19 : [Η] ἐπ ἰ{ 6 κριϑων : ὙΥ-Ε του 
ὃ αυτου 19 : [Η] | οἱ: 9 Νὴ -- δια 39 11 Ἡ 
᾿αναπαυσονται Ι 4 Ὃ στὸ 

Ων 3. γικῶν να ν. 8 ακολουδει αυτω | αὕτοις : αυτω 
9 µαρτυρ. : -ἵ- του αρχφιου 10 εκ ' απο 11 ετι ροϑί 
᾿ζθονον οἱ -- 

625 
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Αποκαλυψις Ιωαννου 

σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλ-- 
Καὶ εἶδον 

ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕχτην, καὶ σεισμὸς 
μέγας ἐγένετο, καὶ ὃ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκ- 
κος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 

16 84,4; 1910. 19 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, 
ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνϑους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου. 
μεγάλου σειομένη, καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσδη ὡς 
βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ 

καὶ οἱ βασιλεῖς 
τῆς γῆς καὶ οἱ μεχιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχον καὶ οἱ 
πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύ- 
ὕερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς 
τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν 

καὶ ταῖς πέτραις πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε. 
ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ ϑρό- 
νου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, ὅτι ἦλϑεν ἡ 
ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται 
σταϑῆναι: 

[Καὶ] μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶ- 
τας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας 
τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ 
ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης μήτε 
ἐπὶ πᾶν δένδρον. καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαί- - 
γοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα δεοῦ 
ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν 
ἀγγέλοις οἷς ἐδόϑη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ 
τὴν ϑάλασσαν, ' λέγων" μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε 
τὴν ϑάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχοι σφραγίσωμεν 
τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων 

14 Ὦ ελισσο- 13 Τ' µελας εγενετο 18 Τ' βαλλουσα 
μενος 6 ΗΝ πεσατε | Τ επι τῶ ϑρονω 17 αυτων : 
ὟΝ αυτου Ὁὕ,1 [και] : πΤ-- ΗΝ | παν : [ΠΙΗΥΝΥ τι 9 ὮΥΥ 
ανατολων | ΠΥ εκραζεν 8 µητε 19 : ὮΥΝ και 

19 σεισµος : Ῥὴ ιδου | --- ολη 16 ελευὺ. : Ῥη πας 
7,1 μετα ταυτα | -- της γης 29 | επι δενδρου ϐ -- αυτοις 
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αὐτῶν. Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριὑμὸν τῶν ἐσφραγισ- 
μένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ᾽ 

ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, 
ἐκ φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Νεφϑαλεὶμν δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισ- 

μένοι. 
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριὺ- 

-..µῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔδνους 
καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον 
τοῦ δρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλη- 

᾿ς μένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερ- 
᾿ σὴν αὐτῶν" καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες" 

ἡ σωτηρία τῷ ϑεῷ ἡμῶν τῷ καϑημένῳ ἐπὶ 
ο τῷ ϑρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 
᾿ χαὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ 
 Ἀρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων 
ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου ἐπὶ τὰ 
σρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ ϑεῷ, λέ- 
γογτες" 

“ἀμήν, ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ 
ς 

ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ 

«κ». 
πα 

ο ΘΗ Νεφδαλμ 7 ΕΝΥ Λευὶ | Τ' Ἰσσάχαρ 85. 
Βενιαμὴν 9 ἋΝ ειδον οχλον πολυν --- και αρ. α. ο. εδυνατο --- 

6 ὟΝ εστωτας | Τ' φοινίκας 11 Ἡ ιστηκεισαν 
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ο 

πδ-Β,. Αποχαλυψις Ιώαννου 

ἡἣ ἰσχὺς τῷ ϑεῷ ἡμῶν είς τοὺς αἰῶνας τῶν. 
αἰώνων" ἀμήν. ; 

18 Καὶ ἀπεκρίδη εἷς ἐκ τῶν περ . λέγων 
μοι". οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς 

ο 14 λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόϑεν ἦλθον; καὶ εἴρηκα, 
810. Μὲ 5451, αὐτῷ" κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι" οὗτοί 
ο. πας μίαν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς ϑλύψεως τῆς μεγάλης 

| καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν. καὶ ἐλεύκαναν - 

15 6,1. δ 47,9. 1 αὐτὰς ὧν τῷ αἵματι τοῦ ἁρνίου. διὰ τοῦτό εἰσιν. 

τὴνν ΚΝ ΤΟ ἐνώπιον τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ, καὶ λατρεύουσιν 
ες αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ 

ὁ καϑήμενος ἐπὶ τοῦ ϑρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὖ- 
15 4919. 16 τούς. οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, ᾿ 

οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ στᾶν καῦμα, 
Ἐ 84,98. 17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ ὑοόνου ποιμανξῖ 

το αὐτοὺς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδά- 
31,4. 1 30νβν χων! καὶ ἐξαλείψει ὃ ϑεὺς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 

| ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
ρα Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, 
Μι 5481. 2 ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον. καὶ εἶδον 

"τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἱ ἐνώπιον τοῦ δεοῦ ἑστήκα- 
ἼΑπι 91. 8 σύν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. Καὶ 

Οὔ ἄλλος ἄγγελος ἦχϑεν καὶ ἐστάϑη ἐπὶ τοῦ ϑυσια- - 
στηρίου ἔχων λιθανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόϑη αὐτῷ 
ϑυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν 
ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν 

Ρρ 41,3, 4 τὸ ἐνώπιον τοῦ ὑρόνου. καὶ ἀνέβη ὃ καπνὸς 
τῶν ϑυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ 

τιν 16,19, ὅ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. καὶ εἴ- 
9 19 16. 3 . " ΄ " 

Ἐκ τὸ... Άηφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν αὐ- 

---- 

19 ἀμὴν 29: [Η] 8,1 ὟΝ ημιωριον 3 Ἡ εδοϑὴ 
δ του ὑυσιαστηριου : ὩῪΝ το ὃ-ηοιον ": 

18 --- εισιν 14 ειρηκα : εἰπὸν | -- μου | [επλατυναν]. 
16 --- ετι δίδ | ουδου µη 17 ποιµαινει εἰ οὐηγει | ζώσας ει 
ἐκ : απο 8,1 οτε ὃ ὅωση ε 

0.6 



ΩΣ κ ασ ν᾿ -- Ν ον η ψ οἰ ς ᾿ νε ᾿ 

Αποκαλυψις Ιωανγοῦυ 8.6. 18, 

τὸν ἐκ τοῦ πυρὺς τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν 
τ εἰς τὴν γῆν" καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωγαὶ καὶ 

ἀστραπαὶ καὶ σεισμός. Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι 6 
οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλσιγγας ἡτοίμασαν αὐτοὺς 
ἵνα σαλπίσωσιν. 

Καὶ ὃ πρῶτος ἐσάλπισεν" καὶ ἐγένετο χάλαξα Τ Ἐν 38,99, 
«καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήϑη εἰς τὴν Ἐπ αν δὴ, 
γῆν" καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρί- 
τον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς 
κατεκάη. Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν" 8 ἦν δι,ῦ, 
καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήϑη εἰς τὴν ο ον 
ϑάλασσαν: καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς ὑαλάσσης 

σα αἷμα, καὶ ἀπέδανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν 9 
ἐν τῇ Φαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον 

"τῶν πλοίων διεφδάρησαν, Καὶ ὃ τρίτος ἆγ- 10 19 14,9. 
Ογελος ἐσάλπισεν. καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ “Ὁ 

᾿ς ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς 
τῶν ὑδάτων. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται 11 

ς ὃ Ἄψινϑος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων 
᾿ς εἷς ἄψινϑον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέϑανον Ε 
᾿ς ἀκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνϑησαν. Καὶ ὁ τέ- 12 5,15, Ὡς 10,91. 
8 Α τάαρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον | 
τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρί- 
τον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισὺῇ τὸ τρίτον αὐτῶν 
καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ 

ο νὺδ ὁμοίως. 
ο βΜαὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου 18 11ο, 9,15 " ; , ώ ; ὙΠ 1114, 15,19, ὅν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ" οὐαὶ πες πα 

; ὅ ὮΥΝ βρ. κ. αστο. κ. φῶνὰι 6 Ἡ αὗτους ἊΝ εαυτους 
κι 7 ΤΠ μεμίγμενον 18 αετου : Ὦ" ἀγγελου | ουαι 1999 3 
Φ Ἡ Οὐαί οὐαί ι 

ἔ δι ᾿ 7 πρωτος : -- αγγδλος 5..- πυρυ 9 τρίτον 10: -- ἡ 
Ἧ μερος | -- τῶν εν τη ϑαλ. {| φυχην 11 πο | εις Μι 
'''᾽αψιθιον 19 φαινη οἱ φανῇ «Ἰδαετου: Ῥν ως | λεγο: 

γ 

μη 
607 
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9,.1--9, Αποκαλυψις Ιώαννου 

οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν 
λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων 
τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 

0 Καὶ ὃ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ εἶδον 
ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τῆν γῆν, 

καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσ- 
ο σου. καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου: καὶ 

ἀγέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὺς καμίνου 

μεγάλης, καὶ ἐσκοτώϑη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ 
8 καπνοῦ τοῦ φρέατος. καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλ- 
"ον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόϑη αὐταῖς ἐξουσία 
4 ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. καὶ 
ἐρρέδη αὐταῖς ἵνα νὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς 
γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ 
τοὺς ἀνϑρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τὴν σφρα- 

ὅ γῖδα τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. καὶ ἐδόϑη αὖ- 
ταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βα- 
σανισϑήσονταν μῆνας πέντε: καὶ ὃ βασανισμὸς 
αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄν- - 

6 ὑρωπον. καὶ ἓν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ξητήσουσιν 
οἱ ἄνϑρωποι τὸν ϑάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν. 
αὐτόν, καὶ ἐπυϑυιμνήσουσιν ἀποϑανεῖν καὶ φεύγει 

π ὃ ϑάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν 

ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, 
καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι, ὅμοιοι. 
χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἂν- 

8 ϑρώπων, καὶ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, 
9 καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, | καὶ εἶχον 
ὑώρακας ὡς ϑώρακας σιδηροῦς, καὶ ἣ φωνὴ τῶν 
πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολ- 

18 Ὦ τοις κατοικουσιν 9,8.4 αυταις : ΤῊΝ αυτοις 
4 Ὑ αδικησωσιν ὅ ἈΤῚῊῪΝ αὐτοῖς 6 ΠΥΝ ευρώσιν 7 οµοια : 
ὨΤῪΥ οµοιοι 8 ἋΝ ειχον 9 Η ειχαν 

Θ,9 -- και... αβυσσου | µεγαλης : (υἱ --} καιοµενης | 
εσκοτισὺδη | -- εκτ. κ. τ. Φρεατος 4 ανϑρο. : -ἰ µονους | 
-- τοῦ ϑεου ὃ [πεντε : εξ] 6 φευξεται 7 στεφ. χθυσοι 
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ἐν»: 
“ 

ο τον 

ος νο 

πμ, 

νο ΨΥ ον ΤῊΝ ὙΠ 

ὙΠ νο πμ ον πο ο πι ων Ὁ Τὰ 

παν 

ΨΥ 

σα 

ὃν κιλών. κα 

πύπι ριτω 18 τῶν: ΤΎΝ- τεσσαρων 1716 

αν 

9 ΄ 

λῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. καὶ ἔχουσιν οὐρὰς 
ὁμοίας σκοοπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς 
αὐτῶν ἢ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνϑρώ- 

σοὺς μῆνας πέντε. ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα 
τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνομα αὐτῷ “Πβθραϊστὶ 
Ἀβαδδών, καὶ ὃν τῇ ᾿Πλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολ- 

- λύων. Ἡ Οὐαὶ ὴ μία ἀπῆλχϑεν: ἰδοὺ ἔρχεται 
ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 

Καὶ ὃ ἕχτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ ἤκουσα 
φωνὴν μίαν ἐκ τῶν χεράτων τοῦ ὑυσιαστηρίου 
τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, λέγοντα τῷ 
ἕχτῳ ἀγγέλῳ, ὃ ἔχων τὴν σάλπιγγα" λῦσον τοὺς 
τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ πο- 
ταμῷ τῷ μεγάλῳ Ἠὐφράτη. καὶ ἐλύϑησαν οἱ τέσ- 
σαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ 
ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκχτείνω- 
σιν τὸ τρίτον τῶν ἀνὑδρώπων. καὶ ὁ ἀριὑμὸς 
τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισµυριάδες µυ-. 
οιάδων" ἤκουσα τὸν ἀριδμὸν αὐτῶν. καὶ οὕτως 
εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καϑη- 
μένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας δώρακας πυρίνους καὶ 
ὑαχινθίνους καὶ ϑειώδεις" καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν 
ἵππων ὡς χεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στοµά- 
των αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ δεῖον. 
ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνὺησαν τὸ 
τρίτον τῶν ἀνὑρώπων, ὃκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ 
καπνοῦ καὶ τοῦ Ψείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν 
στομάτων αὐτῶν. ἣ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν 
τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐ- 

τῶν" αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι 

. 10 ὁμοιας (5 ργοῦ ΘΥΥ. »7Ὸ ομοια) : Ὦ ος 11 ονομα : 
δις µυριαδες 

10 η εξ. αυτ. : εξουσιαν εχουσιν 11 -- τον 19.18 ουαι. 
μετὰ ταυτα (και) ὁ ᾖ1δ -- και ημερ. 16 ππου | δυο µυ- 

“ριαδων µυριαδας υἱ µυριαδες µυριαδων 

629 
Τ 

Αποκαλυψις Ιωαννου 9,10. 19. 

10 19. 

11 1. 

19 8,18; 11,14. 

19 8,8. Ἐς 80,1--8, 

14 ἀπ 16.18. 
θὲ 1.7. 108 1.4, 
16,19, 

16 8,τ--19. 

16 

17 

18 



9090-1011, Αποζαλυψις Ιωαννου 

ο ας 90 κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδιιοῦσιν.. καὶ οἱ λοιποὶ ἷ 
Ροιδά, 1401. τῶν ἀνθρώπων, οἱ οὐκ ἀπεχτάνϑησαν ἐν ταῖς. Ὁ 
να πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων 

τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ 
δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ 
καὶ τὰ χαλχᾶ καὶ τὰ λίδινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε ὦ 
βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, : 

8 Ἐπ ο». 21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ 
τῶν φαρμακιῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὖ- ὁ 

5,5. 4,5. τῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. Καὶ εἶδον 
ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐ- 
ραγοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἴρις ἐπὶ Ἢ 
τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς 
ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 

2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγ- 
μένον. καὶ ἔϑηχκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν 
ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 

εἶν ο 8 καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. 
νο ο λα 1,5, χαὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς 
Ῥη8,26;195,4.9, 4 ος φωνάς. Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρον- - 

ί, ἤμελλον γράφειν: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ 
ών λέγουσαν: σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ 

Ῥί 8540. ὅ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. Καὶ ὁ ἄγγελος, 
ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς Ναλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς Ἂν» 
γῆς, ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν ϑεξιὰν εἰς τὸν οὐ- 

ὅπ 14.105. 6 ραγνόν, καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας 
Ἐχ 3011, τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὺν καὶ τὰ ἐν 

6,1. θὰ 1951, αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν ϑάλασ- 
Αππ 8,7, 7 σαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐχέτι ἔσται, | ἀλλ᾽ 
Ζοα1 ὃν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου,. " 

11,15. 11,11. 
Αςί 8,21. 

μι ἘΣῪ 

90 ουδε : 4 ου Ὦ ουτε υἱ ἰοχὺ 91 δὲ φαρμάκων Ἐ ν 
-ακειῶν 10 ΤῊΝ εμελλον 6 Ἡ [και τ. δαλ. κ. τα εν 
αυτη] | εσται : ὅε 

90 -- και τα χαλκα 10,1 -- αλλον | -᾿: ἢ | της 
χεφαλης ὃ - αι 4 οτε: οσα | µη αυτα: μετα ταυτα 
ὅ -- την δεξιαν ϐ -- και τα εν αυτη 19 
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οὂ Ὁ 

μον Αμ απ μμ μμ ώς 

ΡΥ ὦ' δν 

- 

Αποκαλυψις ον 10,8... 44/5. 

ὅταν ᾗ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσδη τὸ μυστήριον 
τοῦ ὑεοῦ, ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους 

"τοὺς προφήτας. Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγου- 
σαν" ὕπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ 
χειοὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς ὑΝαλάσσης 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἀπῆλδα πρὸς τὸν ἄγγελον, 
λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει 
"μοι λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου 
τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ 
ὡς μέλι. καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐχ τῆς χειρὸς 10 
τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αἱ τό, χαὶ ἦν ἐν τῷ 
στόματί μου ὡς μέλι γλυχύ" καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, 
ἐπικράνϑη ἡ κοιλία μου. καὶ λέγουσίν μοι" δεῖ 

οσουσὺν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περι- 
βεβλημένον σάκκους... Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι 4 

"καὶ αἱ, δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς 
᾿ γῆς ἑστῶτες. καὶ εἴ τις αὐτοὺς ϑέλει ἀδικῆσαι, 
᾿ πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στύµατος αὐτῶν καὶ κατ- 
 εσϑίδι τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν: καὶ εἴ τις ϑελήσῃ 

" 

7 ᾿σαλπιξειν 1." 8 Τ' βιβλαριδιον 9 ἊΝ απηλϑον 
11,2 εξωϑεν 29.:  εξω | ὃυο : [Η]ῪΝ ϱτ και ὃ Η 

] περιβεβλημένους 5 -νοι 707. ργὸὺ -νοῖς ᾿ ὦ αὐ δν ΠΤΙ 

π 

; 

Ἄ 

δ ϑελησὴ : Ὦ ϑελει οἳ θελήσει 

“7 τους ὅουλους αυτου 8 Λλαλουσα εί Λλεγουσα 9 δος 
10 επικρ. 1 εγεμισῦη 11,1 ϱαβδω : - και ὁ ἀγγελος ειστηκει 

᾿ Πο ἐβοθεῦ, 19: εσωδεν 

-ς λον" 

691 
δ." 

8 4, 2, 

9 ἘπΠ9,)8; 8.1--8, 

11 σε 1,10: 98,80. 

δ 

σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔϑνεσιν κα ο ο 
γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. Καὶ. ἐδόδη11 Ἐπ 40,8. 
μον κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων" ἔγειρε καὶ δον αλα 

μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ ϑυσιαστήοιον 
᾿ς χκαὶ τοὺς προσχυνοῦντας ἐν αὐτῷ. καὶ τὴν αὐλὴν 9 πο 15,8 τιχκ. 
τὴν ἔξωϑεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωϑεν καὶ μὴ αὐ-  Ἠμοι. Ὅπδμο. 
“τὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόϑη τοῖς ἔϑνεσιν, καὶ τὴν πόλιν κ 155 14.18.5. 
τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα δύο. ᾿ 

καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύ- ὃ 5. 

Ζο]ι 4,3.11--14, 

Ἐξ 1,10. 
Βπι 29,9. 

2 
2 
ὕν δ)14. 



1 ΙΕ 17,1. 
Ὡς Τ,17.19.90. 

1 ὅτι 4,8. 

ο Ὅπ Υ,8.7.91. 
18,1.7; 17,8. 

ο 16,19. 119.10, 
1, 18,84. 

11:6--15..  Αποκαλυψις Ιωαννου 

7 

(λα, 

αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν. ἀποκτανδῆναι. 
« μ 3” 4 , - ὃν ’ οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, 

ἵνα μὴ ὑετὺς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας 
αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων. 
στρέφει» αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν 
πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν Φελήσωσιν. καὶ ὅταν τε-- 
Λέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ ὑηρίον τὸ 
ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ αὐτῶν πό- 
λεμον καὶ φικήφει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 
καὶ τὸ πτῶμα. αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πό- 
λεὼς τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς 
Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν 

9 ἐσταυρώδη. καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυ- 
λῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐϑνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν 
ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν 

Ἅα 1059. 10 οὐκ ἀφίουσιν τεϑῆναι, εἰς μνῆμα. καὶ οἱ κατοι- 

Ἐδ 87,δ.10. 
απ 18,12. 

5 Ἐπ 23,11. 

Ἐν 88.19.90, 
θη 5,90. 

1 

19 

19 

κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ 
εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι 
οὗτοι οἱ δύο: προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοι- 
κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ μετὰ [τὰς] τρεῖς ἡμέ- 
οας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ δεοῦ εἰσῆλίνεν 
[ἐν] αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, 
καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς Ψεωροῦντας 
αὐτούς. καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐ- ( 
ρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς" ἀνάβατε ὧδε" καὶ ἀνέβη- 
σαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐϑεώρησαν 
αὐτοὺς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν. Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως 
ἔπεσεν, καὶ ἀπεχτάνϑησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα 
ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι 

6 Τ-- την 1 10 1 πεμπουσν 11|ὡτας] : ΗὟ --ἴὶ | 
[εν]: ΤΗ 19 πἩ φωνὴν µεγαλην ... Λλεγουσαν [Ὗ --ὀ αυτοις 

7 το ϑηριον : - το τεταρτον | -- και νικήσει... ἀποκτ. 
αυτους 8 τα πτωµατα αὐυτ. εασει 9 βλεφουσιν εἰ 
αφησουσιν | µνήµατα 10 χαρησονται 11 εισηλὺ, εις 
αυτους 19 Ίκουσα | αναβητε 18 ὥρα : ἡμερα 
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᾿ ως Αποκαλυψις Ιωαννου 11,14--1[2.,., 
ϊ | 

ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ δεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 
: Ἡ Οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλϑεν" ἰδοὺ ἡ Οὐαὶ ἡ τρίτη 14 ι5. 9,15. 19,19, 
τ ἔρχεται ταχύ. Καὶ ὃ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλ- 15 Ρα 5,44: 
᾿ς σισεν" καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, πον ταὶ 
᾿ς Λέγοντες" ου ο 
Ἆ ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου. ος 19184 

ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει 
ο εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
᾿ς χαὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι, οἱ ἐνώπιον 16.10. 7.11. 
τοῦ Φεοῦ χάϑηνται ἐπὶ τοὺς ὑρόνους αὐτῶν, 
᾿ς ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν 
; τῷ ὑεῷ, λέγοντες" 17 Ατὰ 4,18 Τχχ. 
ἦ 3 - , » . Η Φ ΄ Ἐκ ὃ 14. 1541 4. το εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ δεὺς ὁ παντοκρά- 48,188. Ὁ 

τωρ, ὁ ὢν καὶ ὃ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύνα- 
μίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἑβασίλευσας' καὶ 18Β 15Η. Καὶ 5,5. 

ς τὰ ἔϑνη ὠργίσδησαν, καὶ ἦλϑεν ἡ ὀργή σου ο. 
᾿ καὶ ὃ καιρὸς τῶν νεχρῶν κρυϑῆναι καὶ δοῦναι μη. 

᾿ς τὸν μισϑὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις πλ 
Ἶ καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά 

σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ 
διαφϑεῖραι τοὺς διαφὑείροντας τὴν γῆν. 

καὶ ἠνοίγη ὃ ναὸς τοῦ Φεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 19 1 Εκ 8,..6. 
ὥφϑη ἡ κιβωτὸς τῆς διαὺήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ μρ, 

αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ δ “Ὁ 
βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 

Καὶ σημεῖον μέγα ὥφϑη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ 
ς σεριβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω 

τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 
στέφανος ἀστέρων δώδεκα, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, 9 Τὰ ὁ6,7.. 
ὯΝ ἢ οἳι 4,10, 

ῬΑ 

τος 126 οἵ... καϑηνται : ΦΕΥΝ οἱ (66 [οι]... καὔημενοι Π' 
᾿ς οἷ... οἳ καϑηνται 17 οτι: ὮΤ' ΡΥ και | Ἡ ειληφες 
'.18 Τη τοις µιχροις κ. τοις µεγαλοις 

ο ο β Ἡμε λα τ | 

: 16 ἢπῃ -ἰ ἀμὴν 17 ἣν  - και ὁ ερχοµενος 15. αγιοις 
τοῖς φοβ. | διαφϑειραντας 19 -- ο | -- καὶ σεισιος 
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9. 1) 7,7. 

Ὅπ 8,10, 

15 66,1. 
τς 19,15. ΓΒ 9,9, 

Μὲ 5.18. 
11,5.8. 

Τὴ 10.15.91: 
12,1, 

1, 10,18. 
Φ 12,81. 

απ 8,1.14. 
Ζο]ι 81.9. 

11,10. 
Που 1,11. 
Ζο]ι 8,1. 
1, 39,81. 

10-10, Ααἀποχαλυψις Ιώαννου Ἶ 

4 9 2 γ΄, » ᾿ νὴ 
8 καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. καὶ 
ὥφϑη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ ὃρά- 
κῶν πυροὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέ- - 
ρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ 

4 διαδήματα, καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει, τὸ τρίτον 
τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς - 
τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναι- 
χὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκ- 

ὅ γον αὐτῆς καταφάγῃ. καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς - 
μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔϑνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ 
καὶ ἡρπάσϑη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ 

6 πρὸς τὸν ϑρόνον αὐτοῦ. καὶ ἣ γυνὴ ἔφυγεν εἰς 
τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον 
ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας - 

7 χιλίας διακοσίας δξήκοντα. Καὶ ἐγένετο πόλε- 
µος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὖ- 
τοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράχοντος. καὶ ὁ 

8 δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ - 
οὐκ ἴσχυσαν, οὐδὲ τόπος εὑρέϑη αὐτῶν ἔτι ἐν - 

Θ τῷ οὐρανῷ. καὶ ἐβλήϑη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ 
ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σα- 
τανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήϑη 
εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ 

10 ἐβλήϑησαν. καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ὃν τῷ 
οὐρανῷ λέγουσαν" | 

ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ 
ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία. 
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήϑη ὃ κατήγωρ 
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὃ “κατηγορῶν αὐτοὺς 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 

᾿ 
οσα 

9 Ἡ-- και (99) 8 ΖΝ µεγας πυρρος 4 Ἡ ἔστηκεν . 
ὅ ΤῪΝ υἱὸν α. |  αρσενα 6 ὯΤ' τρεφουσαν 7 ἹἸ--του 
10 8 ΦΟῪΝ ισχυσεν 9 Ἡ καί Ο Σατ. | Ἡ ολην, -- ἘΝ 

9 εκραζεν υἵ -ξεν ὃ πυρος ὅ αρρενα | πεν | 
ηορπαγη 8 -- εχει | εκτρεφωσιν 8 ισχυον | ουδε: ουτε] 
αυτων : αὐτοῖς οἱ αὐτῷ 10 κατήγορος τ. [ 
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ο Ὁ ΓΗ͂ ἼΝ, ὅ τὺ Ἢ. 

τὰς Αποκαλυψις Ιωαννοὺῦ 12,11-.13,2, 

καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ 11 κ Αρτ 
᾿ αἀργίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐ- πμ 

τῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν φυχὴν αὐτῶν 
ἄχρι ὑανάτου. διὰ τοῦτο εὐφραίνεσὺῦε, οὗ- [9 τὸ 44,58; 40,.8. 

ο ρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες" οὐαὶ τὴν 
᾿ γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν, ὅτι κατέβη ὃ διάβο- 

"λος πρὸς ὑμᾶς ἔχων ϑυμὸν μέγαν, εἰδὼς 
ο΄ ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 
᾿ Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήϑη εἰς τὴν γῆν, 18 

ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. καὶ 14 5. 
 ἐδόϑησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ “5 11" 
τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν 
τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ. καιρὸν καὶ και- 
Ἰ ροὺς καὶ ἥμισυ, καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεος. 
καὶ ἔβαλεν ὃ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω 16 
τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν πο- 

 ταμοφόρητον ποιήσῃ. καὶ ἐβοήϑησεν ἡ γῆ τῇ 16 
γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ 

 χατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὃ δράκων ἐκ 

"τοῦ στόματος αὐτοῦ. καὶ ὠργίσϑη ὃ δράκων ἐπὶ 17 11ο. 1ομ0, 
τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλϑεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ απ 
τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούν- 

των τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρ- 
'. τυρίαν Ἰησοῦ" καὶ ἐστάϑη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς 
ϑαλάσοης. | 

ο΄ Καὶ εἶδον ἐκ τῆς δαλάσσης δηρίον ἀναβαῖνον,1 8 11,7: 17,8.0.19. 
; όν κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν ῬᾺ ἦγ. 

 χεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κε- 

 φαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. καὶ τὸ ϑηρίον 2. Ῥη Τ4.-Ὁ. 
ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ 33 
ν΄ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. 

ἀξ 19 ουρανοι : Ὦ ῬΥ οὐ | Ἡ πο. υμας, 17 Τ' ]ησου. 
μὴ Και εσταθην (μον. εεοῦ. πο.) 13,1 ἢ ονομα 
39 ὉΤ λεοντῶν 
ο 
ή 19 ουαι : -- τοις κάτοικουσι 
ἣν να τ. Ἂ 696 ’ 



18,3. 190, Αποκαλυψις Ιωαννου 

Ώη 7,8.11.95. ὃ 
1199: 196.14, 

ὙΠ ρα που 

Ώπ 191. 8 
Ῥ, 69,99. 

15 68,7. 
19419, 8,6. 118. 

ὅν 155. 10 
Με 26.6». 

1419. 

16.18. Μι 7,15. 11 

9.4.5.1. 19 

ΤᾺ τῶν η ΚΣ ΜΕΝ πῇ δ ἐν ΟΣ 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ 
καὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. καὶ 
μίαν ἐκ τῶν χεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς 
ὑάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ ὑανάτου αὐτοῦ θε α ᾿ 
πεύδη. καὶ ἐδαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ ϑη- 
ορίου, ! καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι, ὅτι ἔδωκεν - 
τὴν ἐξουσίαν τῷ ϑηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ 
“ηρίῳ λέγοντες" τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς. 
δύναται πολεμῆσαι, μετ᾽ αὐτοῦ; καὶ ἐδόδη αὐτῷ. 
στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόϑη 
αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα δύο. 
καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς 
τὸν ϑεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν 
σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σχηνοῦντας. 
καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων. 9 
καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ἐξουσία σὺ 
πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος, 
καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες 

ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγ- 
μένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ΠΗΐ τις ἔχει οὖς, 

ἀκουσάτω. εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἴχμαλω- 
σίαν ὑπάγει" εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ, δεῖ 
αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποχτανϑῆναι. Ὧδέ ἔστιν ἢ 
ὑπομονὴ καὶ ἣ πίστις τῶν ἁγίων. Καὶ εἶδον Ἢ 

ἄλλο ϑηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν 
κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δοάκων. ὦ 
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου ϑηοίου πᾶσαν ποιεῖ 

ὃ ΗΝ εϑαυμασϑη 4 ἈΝ προσεκ. το ϑηριον | Ἡ ομι. 
τω ϑηριω; ὅ Ἠ βλασφημα | ὃνο : [ΗἸῪΝ ΡΥ και 788 
[και εδοδη ... νικ. αυτους] 10 Ὦ αποκτεινει Ἡ" αποκταν- 
ϑηναι εί --- (ΕΥ. »»Ὸ αποκτεινειν υἷ -ναι) 

ὃ - εν 4 ὀυνατος ὅ βλασφημίαν (ἱ 6) | ποιησαι : 
ῬΠ πόλεμον οἵ -- ο θελει 6 τους : ῬΓ και 7 -- νους | 
-- και λαον ὃ αυτον: αὐτῶ | οὗ...αυτου: ὧν. 
αυτων | τὴ βιβλω 10 ει τις (εις) αιχμαλώσιαν απαγει εἰς 
αιχμ. Όπαγει 11 -- δυο 19.18 εποιει {ει 
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ΡΥ ας. 

τ ΡΧΎ; οὶ [α 

Εν ος 

τί να. ἐὴδὲ τὸ 

κκ. 

΄ 

Λ. 

ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν 
αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ ϑηρίον 
τὸ πρῶτον, οὗ ἐϑεραπεύϑη ἡ πληγὴ τοῦ ϑανάτου 
αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ, σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ 
ποιῇ ἔκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν 

ἐνώπιον τῶν ἀνϑρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοι- 
χοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόϑη 
αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ ϑηρίου, λέγων τοῖς 
“κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι, εἰκόνα τῷ δηρίῳ, 

ον 3 Α 

ὃς έχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. καὶ 
ἐδόϑη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ ϑηοίου, 
ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ δηρίου, καὶ ποιήσῃ 
[ἵνα] ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰχόνι τοῦ 
ϑηρίου ἀποχτανϑῶσιν. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς 
μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους 
καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευϑέρους καὶ τοὺς 
δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χει- 
οὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, 
[καὶ] ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ 

5 

ἢ ὃ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ ϑηρίου ἢ 
τὸν ἀρυϑμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία 
ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριϑινὸν τοῦ 
ὑηοίου: ἀρυϑμὸς γὰρ ἀνϑρώπου ἐστίν. καὶ ὃ 

᾿ἀρυϑιὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 

᾿Αποκαλυψις Ιωαννοῦ 13,18--14,1, 

18 Μι 5494. . 
9 ΤῊ 9,9.10. 
1 Ἐξ 18:24--89.. 

14 οι 18.9--4, 

16 Όπ 86,6. 

16 19,20. 

17 

18 17,9. 16,2. 

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ 4 πε οι. 
ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα 
τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ 
τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμινένον ἐπὶ τῶν 

ο 18 Τ' καταβαιν. εκ τ. οὐρ. 16 αυτω (ει Ὠδ) : Ἡ αυτη 
(ΠΩ) Γουί αυτη ΙπΠίΘθΥρ. Ῥγο οἱ ἃηΐθ τη γη) | ὮΝ ποιησει | 

». [να] τ ὟῊ ---Ἡ | Τ' προσκυνήσουσιν | Ὦ την εικονα 16 δῶσιν : 
Ὦ δώσει Ὠδ δώσουσιν «17 [και] : ΝΥ - Ἑ  ΥΝ δυναται 

18 αυτου : Ἡ-- εστιν  Τ' χξς | ἢ εξακοσιαι | εξήηκοντα : 
η ὄεκα 

.14 πλανα : - τους εµους | ὃ ειχεν πληγὴν 16 των 
μετώπων 17 τὸ χαρ. ..«ονομᾶτος : τὸ χαρ. του ϑηριου 
ἢ το ονομα 14,1 -- το 19 | αυτου 19 : -- αριδµος 
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΄ 

16,19. ὅν 5616. ὃ ΠῚ ῊΝ --ὀ ὡς 3.4 Ἡ-- .ουτοι εἰσιν 4 ΤῪΝ τὑπαγὴ ἣν 

14,5. 10, Αποκαλυψις Ιωαννου 

Ἔα 1,34; 48,., 9 μδτώπων αὐτῶν. καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐ- 
πλ. οανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν 

βοοντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κι- - 
ϑαρῳδῶν κυϑαριζόντων ἐν ταῖς κιδάραις αὐτῶν. 

Ῥε 88,8; 404, 8 καὶ ἄδουσιν ὡς δὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ ϑοόνου 
πόθ καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσ- 
Αι βυτέρων" καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαϑεῖν τὴν φδὴν 

εἰ μὴ αἱ ἑκατὸγ. τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, 
οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. οὗτοί εἰσιν οὗ μετὰ 

"ὦ . ο 5 9 ᾿, τὰ 

ον ὅθ. γυναικῶν οὐκ ἐμολύνϑησαν: παρϑένοι γάρ εἶσιν. 
οὗτοι οἱ ἀκολουϑοῦντες τῷ ἀρνίφ ὅπου ἂν ὑπάγει. 
οὗτοι ἠγοράσϑησαν ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων ἀπαρχὴ 

Ῥν αρ. ὅ τῷ ϑεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ, καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν 
αριθ. Οὐχ δύρέϑη ψεῦδος' ἅμωμοί εἰσιν. 

813. 8 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μὲ- 
σουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελί- - 
σαι ἐπὶ τοὺς καϑημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ 
πᾶν ξῶνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, 

Ἔχ ἜΣ ή ᾿λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ ᾿ φοβήϑητε τὸν ϑεὸν καὶ 
Ὁ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦχϑεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως 

αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρά- - 
γὸν καὶ τὴν γὴν καὶ ϑάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 

Ὅη 4,31, 8 Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούϑησεν λέγων" - 
στ. ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου 

: τοῦ ϑυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα 
18,.5-τ, 9 τὰ ἔϑνη. Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούδη- - 
ΜῈ τοῦδ σεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ" εἴ τις προσ- - 

χυνεῖ τὸ ϑηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμ- 
βάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ 

τ σιη1τ, 10 τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου 
Β 7ὅ,9, 5 

απ 19/94. 
Ἐκ 88,99. 

19,90. ὅ αμωμοι: ΤΠ γὰρ 7. δαλ.: Ὅ Ῥντην 8 ΤῚΝ αλλ. αγγ. - 
δευτ. | Ἡ [αγγελος] ᾗ 

{ 

4 ηγορασὺ. : -- υπο ἴησου θ᾽ -- επι 19 | κατοικουντας 
7 ϑεον : κυριον 8 - επεσεν 90 9 αυτοις : αὐτῷ ᾧ 
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κά. 

νι ς: 
» ἀπ τῷ 

“τοῦ ϑυμοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ κεκερασµένου ἀκράτου 
“ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισψήσε- 
ται ἐν πυρὶ καὶ ϑείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ 

ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανι- 
σμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ 

ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὺς οἱ προσκυ- 

 γοῦντες τὸ ϑηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ 
τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 

Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες 
᾿ς τὰς ὀντολὰς τοῦ ϑεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 

Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης" 
γράψον" μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀπο- 
ὥνήσχοντες ἀπάρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα 
ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν" τὰ γὰρ ἔργα 
αὐτῶν ἀκολουδεῖ μετ᾽ αὐτῶν. ' 

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ 
τὴν νεφέλην καϑήμενον  ὅμοιον υἱὸν ἀνϑρώπου, 
ἔχων ἐπὶ τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν 
καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. Καὶ ἄλλος 
ἄγγελος ἐξῆλδεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ 
μεγάλῃ. τῷ καϑημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης" πέμψον 
τὸ ὀρέπανόν σου καὶ ϑέρισον, ὅτι ἤλϑεν ἡ ὥρα 
“δερίσαι, ὅτι ἐξηράνϑη ὁ ϑερισμὸς τῆς γῆς. καὶ 

ο ἔβαλεν ὃ καδήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐϑερίσϑη ἡ γῆ. Καὶ 

᾿ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ 
ο οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. Καὶ 

ΤΣ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ Φυσιαστηρίου, [Ὁ] 

᾿Αποχαλυψις Ιωαννου 14,11--18, 

11 Το 84,9.10. 
19,8. 

12. 13,10. 19,17. 
{ 

18.158 ὅ7,2, Ἡ 4,10. 
1Κὶ 16,08. 

14 Όνπ 7,18; 10.16. 
Μι 18,89,41, 

16 706] 4,18. 

17 

18 9001 4,18. 
16. 

ο ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ 
᾿ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων" 

1. βασανισϑήσονται | ή αγιων : Ὦ των ἀγγελῶν 
ο Ν των αγ. αγγελ. 14 ΝΥ υιὠ 14.16 οἱ 17.19 ΨΥ οξυ: 

16 Ἡ εσπι την νέφελην 15 Ἡ [εξηλδεν] | [0] : ΝΥ --ἱὶ 

20 εκ του ποτηρίου 18 απαοτι. : 'απαρτι | -- ναι | 
Τ᾽ υὐτουοοντᾶι 18. κ. κοαυγα φ. 
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14,19--1ὕ,6, Αποκαλυψις Ιωανγοὺ 

πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον 
τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν 

19,15.19 αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ 
δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν 
ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ 

2 ο δ0 ϑυμοῦ τοῦ ϑεοῦ τὸν μέγαν. καὶ ἐπατήϑη ἡ ληνὸς 
ἔξωϑεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλϑεν αἷμα ἐκ τῆς 
ληνοῦ ἄχοι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων. 
χιλίων ἑξακοσίων. 

τιν 81. 1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα 
Ὅτε ὑπ καὶ ϑαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς 

ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσδη ὃ ϑυ- 
0, 11618. ϱ μὸς τοῦ ϑεοῦ. Καὶ εἶδον ὡς ϑάλασσαν ὁδαλί- 

γὴν μεμιµμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ 
")ηοίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ 
ἀριὺμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν 

Ῥιομ.Ιομάπ. θάλασσαν τὴν δαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ δεοῦ. 
ης 8 καὶ ἄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωδσέως τοῦ δούλου τοῦ 

οι ὃεοῦ καὶ τὴν φδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες" : 
ορ μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ τὰ έργα σου, κύριξ ὁ. 
τσ 1006.1. ὑδεὺς ὁ παντοκράτωρ: δίκαιαι καὶ ἀληδιναὶ 

Ῥμεοο. 4 αἱ ὑδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἑδνῶν: τίς οὐ 
ΜΙ 1,11. : ας. : ᾿ ον ν ΐ 

μὴ φοβηϑῆῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; 
[ [2 [ σ ΄ . 4“ ϱ 

ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔϑνη ἥξουσιν 
καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δι- 
καιώματά σου ἐφανερώϑησαν. 

Ἐχ 40,84. 
αν, ὅ Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὃ ναὸς τῆς 

Ἡν 56,1. 6 σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐξῆλϑον 
38,18, ᾿ Ἢ ς ες ᾿ φ εν ." 

“8. Οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ 
τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καϑαρὸν λαμπρὸν 

90 εξακοσιών : ὨΣ εξακοσιῶν εξ 1 διακοσιων 15,3 εχοντας: - 
Ὑγ τας ὃ εὕνων : δὲ αιώνων 4 Ἡ σου, οτι µονος 
οσιος; 6ΘῊ εξηλϑαν | οι29 : [Π] | λίνον (εἰ ὨΠ) : Η λιδον 

19 την µεγαλην 90 εξω 15,9 και 49 : -- εκ του 
χαραγµατος αυτου (και) ὃ ῥασιλευ 4 φοβηὺδη : τ σε 
ὃ και 26 : - δου ϐ -- εκτ. ναου 
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ό 

οκαλύψις Ιωαννου. 15/7---16/9. 
ἊΨ ΝΣ ο νά " Ἂν ν 

᾿ συ ΧΕ ὃ - η 

καὶ περιεζωσµένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χουσᾶς. 

καὶ ὃν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ 1 «6-6. 14,10. 

ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χουσᾶς γεμούσας τοῦ ϑυμοῦ 

τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

καὶ ἐγεμίσϑη ὁ ναὺς καπνοῦ ἔκ τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ 8. τιν 26091. ᾿ 

καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ορ 

εἰσελϑεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχοι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πος 

πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. Καὶ ἤκουσα μεγάλης ϐ.τε 66,. 
- “« - ’ - . / Ῥ5 69.956. 

φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις" τς 1095. 

ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ δυμοῦ ο 

τοῦ ϑεοῦ εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἀπῆλὺδεν ὁ πρῶτος 8 τι 38,86. 
᾿ , 3 ῃ 5 “ 9 4 - ἮΝ 0] 10.11. 

καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς την γῆν" καὶ Χμ 

ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώ- 

ποὺς τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ ϑηρίου καὶ ηλ 

τοὺς ΄ προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. Καὶ ὁ 8 Ἐκ τµτ--». 

“δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν ϑάλασ- 

σαν" καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεχροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ών 

ζωῆς ἀπέδανεν, τὰ ἐν τῇ ἠαλάσσῃ. Καὶ ὃ 4 Ἐκ τ,19--54. | 

τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποτα- σος, 

μοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων" καὶ ἐγένετο 

αἷμα. Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέ- ὅ ΠῚ : 

γοντος᾽ δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὃ ἦν, [ὁ] ὅσιος, ὅτι Ὃ εν ο 

ταῦτα ἔκρινας, ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν 6. 19 49,6. μή, 

ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πεῖν. ἄξιοί κε δὲν ΩΣ 

εἰσιν. Καὶ ἤχουσα τοῦ ϑυσιαστηρίου λέγοντος" 7 δν 4,18 σαν 

ναί, κύριε ὁ ϑϑοὺς ὁ παντοκράτωρ, ἀληϑιναὶ καὶ 119, 187. η. 

δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν 8 ο ἡ 

τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον" καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ᾿ 

χαυματίσαν τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. καὶ δκαῦυ- ϐ 11131. 00,50. 51. 

ματίσϑησαν οἱ ἄνϑοωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασ- ; 

-1ϐ-------------------- ἢ 

᾿ τς 16,4 ἢ εγενοντο ὅ [0] : ΤΥ 6 αιμα 19: Τ' αιµατα | 

{ 11 εδώκας 

τσ εν 8 εκτουκαπνου | -- επτα 20 16,1 ναου : 

ουρανου οἵ -- εΧ τ. ναου 3 εις : ἔσπι Ι επι: εις ὃ ζώσα | ἌΡ» Δ) 

- τα δ δικαιος : - κυριε 9 εβλασφ. : -ἰ οι ανδοώποι νι 

Ἆ 641 μεν. 



ορ 4 7 ἐἤ ἣν ΄- . κ ὃν Το  ομόν μα οκ τη η ρα ᾱ 3 σἍνς αν τν τ δ Ἢ 

ον : 7 Σ ἷ η ν ον. 

1610-18,  Αποκαλυψις 1ῶαννου 

φήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ τοῦ : ἔχοντος τὴν 
ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ µετενόη- 

μοι 10 σαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. Καὶ ὃ πέμπτος ἐξέχεεν 
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ϑοόνον τοῦ ϑηρίου" 
καὶ ἐγένετο ἢ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ 

9. Ῥὴ 550. 11 ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, καὶ 
ει ἐβλασφήμησαν τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πό- 

γῶν αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ µετ- 
απ 1618. 19 εγόησαν ἐκ τῶν «ἔργων αὐτῶν. Καὶ ὁ ἕκτος . 

Ῥὲ 1,7. 1ος 114. ὃ ; ΑΡ λεν ᾿ Ε 
ΟΠ τὸ μασ, ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν 

απ τας μέγαν [τὸν] Εὐφράτην' καὶ ἐξηράνϑη τὸ ὕδωρ αὖ- 
τοῦ, ἵνα ἑτοιμασϑῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ 

ΩΣ 18 ἀνατολῆς ἡλίου. Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

1 Ἐξ 85.51.86, ὁράχοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ϑηρίου καὶ 

᾿ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα 
ο ος 14 τρία ἀκάδαρτα ὡς βάτραχοι εἰσὶν γὰρ πνεύματα 

τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν 
αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης 

818. 1 ΤῊ 6. 1ὅ τοῦ ϑεοῦ τοῦ παντοκράτοροςφ. Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς 
᾿ κλέπτης" µακάριος ὃ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ 

ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέ- 

᾿συά δ,.19.81.16 πὠσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. καὶ συνήγαγεν 
988 9.21; 98,29. ἢ ᾽ ; : ς : ο ΜΙΝ 

ζοι1δ1. αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἡβραϊστὶ 
15 606. 17 Ἀομαγεδών. Καὶ ὃ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα" καὶ ἐξῆλϑεν φωνὴ μεγάλη 
ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ ὑρόνου λέγουσα" γέγονεν. 

Ὃ λος 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, 

4,5; 8,6: 119 καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐχ ἐγένετο ἀφ 

οὗ ἄνϑοωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος 

19 [τον] : Ἡ--ΤΝΝΥ | ΠΥ ανατολων 14 ηµεο. τ. με}. : 
Ὦ µεγ. ηµ. 16 Ἡ ᾿Εβραϊΐστι Ἂρ Μαγεδών 17 αερα : 
Ἠ: -- Ὑ, | γεγονεν : Ἡ:'-Ἡ' 18 2 ανϑρωποι εγενοντο | 
Ἡ γης τηλ. ... μεγας, 

9 -- την 18 βατραχους 14 α εκπ. : εκπορευεσδαι | 
ημεο. 1 - εχεινης 16 ερχεται 16 Αοµμ. 1 Μαγεδων 
17 -- µεγαλη | -- απο του ϑρονου 18 -- εγενετο 19 
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δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐππορεύεται ἐπὶ 

νυ, δὰ; τὰ 



ἄ 

Αποκαλυψις Ἰώαννου 16,19- 17,6. 

[ε σεισμὸς οὕτω μέγας. καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ με- 19 τα 4,7. 
γάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐϑνῶν οπως 
ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ µεγάλη ἐμνήσδη ἐνώπιον 1395-1410. 
τοῦ ϑεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ 
ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, 90 6,14; 90,11. 
καὶ ὄρη οὐχ εὑρέϑησαν. καὶ χάλαξα µεγάλη ὡς 91 ο. Ἐκ 9,58. 
ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς 
ἀνϑρώπους: καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνϑοωποι τὸν 

ο΄ ϑεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν 
ἀ ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. | 
' Καὶ ἦλϑεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόν-Ἴ ἢ σε 51,.8. 
ο τῶν τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ᾿ ἐμοῦ 15 
᾿ λέγων" δεῦρο, δείξω σοι τὸ χοίμα τῆς πόρνης τῆς 

μεγάλης τῆς καϑημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, μδὃ 9 ἴα 58,070} 
᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεϑύσϑη- 
σαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἔκ τοῦ οἴνου τῆς 
πορνείας αὐτῆς. καὶ ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον 3 Όα τῃτ. 
ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καϑημένην ἐπὶ ἡ 
᾿ς ϑηρίον κόκκινον, γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας, 

ἔχον χεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. καὶ ἡ γυνὴ 4 πὲ 98.18.6. 
ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ "7: 
χεχουσωμένη χρυσίῳ καὶ Λίδῳ τιμίῳ καὶ μαρ- 

᾿ς γαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῖν ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάϑαρτα τῆς 

᾿ς πορνείας αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα ὅ 5 5,7. 
- γεγραμμένον" μυστήριον, ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕ- ου ἐν 
ο ΓΣΑΛΗ, Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΒΔΕΛΥΓΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ. καὶ εἶδα τὴν γυ- 6 18,34, 
.ναῖκα μεϑύουσων ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ 

17, ὙΥ γεμον τα ονοµ. | εχον: Ἡ Ἔχων ἩΤ εχοντα 
ο 4 Τ᾿ χρυσω | ὮὯΤ' γεμων ὅ ΗΥ͂Ν γεγραμμενον, | 
ΠῈ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ : Ὕ' (ΤῊΝ οπιπία, Ἡ μυστ. ἐγ Ῥ8 πιΐη 80.) 
᾿ς 6 ΗΥ ειδον 
Εν, 

ο ΤτΕ --εν 4 --και 80} αυτης 29 : της γης υἱ -- και 
τσ. γης 6 εκ του αιμ. 19 : τω αιματι υἱ -- εκ | -- και 29 
ο ό 6459 



11, 

Ὅῃ 7,8: 191. 8 
Ῥᾳ 69,29. 

15.1.9. 15:89. 88. 

19.18. 181, 9 

10 

8. 19,50. 11 

18,1. 19 
Όπ Τ,90.94. 

19 

ΐ 10,117. 14 
ῃη 2,47. ᾿ 

19.16. 19,14. 

1. 18 8,7. 16 
ὃν 41,5; 51,18. 

19.18, 18/8, 16 

πλ Ἡ ας κ ἡ μι ος Σ κο οι λεω, ώση κ να" 

γ.-16.,. Αποκαλυψις Ιώαννου 

ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἑδαύ- - 

ἡ µασα ἰδὼν αὐτὴν δαῦμα μέγα. καὶ εἶπέν μον ὁ 

ἄγγελος" διὰ τί ἐδαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ µυστή- Ἄν, 

οιον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ ϑηρίου τοῦ βαστάζον- τὶ 

τος αὐτὴν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ 

δέκα κέρατα. τὸ ϑηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, 
πα ΟΣ 

καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ᾿ 

ἀπώλειαν ὑπάγειν: καὶ ϑαυμάσονταν οὗ κατοι- 

κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα 

ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, 
, Δ ᾽ Ω ΜῈ " Ε] 3 . 

βλεπόντων τὸ ϑηοίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ εστιν και 
- 

παρέσται. | Ὧδε ὃ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ 

χεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἣ γυνὴ κάδηται - 

ἐπ᾽ αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἕπτά εἶσιν" | οἱ πέντε 
Ὑ 

ἔπεσαν, ὃ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὕπω ἦλϑεν, καὶ - 

ὅταν ἔλϑῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. καὶ τὸ ϑη- 

οίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν, 

χαὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 

καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἶσιν, 

οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν 

ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ 

ϑηρίου. οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, καὶ τὴν 

δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ ϑηρίῳ διδόασιν. 

οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρ- 

γίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ 

βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ 

ἐκλεχτοὶ χαὶ πιστοί. Καὶ λέγει μοι" τὰ ὕδατα 
σι 3 

ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάδηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι 

εἰσὶν καὶ ἔϑνη καὶ γλῶσσαι. καὶ τὰ δέκα κέρατα 

ἃ εἶδες χαὶ τὸ ϑηρίον, οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρ- 

7 ἩΤ σοι ερω 8 ΔΝ ὑπαγει | ΗΝ ϑαυμασϑήησονται 

9 επ αυτων : ἘΠ" ΤΙ (πο Τ)ΥΥ, 10.11 δὲ µειναι, και... ουκ Ὁ 

εστιν. 18 εξουσιαν : ἩΤ Ῥτ την 

8 την γην | τα ονοµατα | του βιβλιου 11 αυτος : 

ουτος - 0 19 οὐπὼ : οὐκ. 1δ ειπεν ν 
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ἢ ὁ ὙΡῚ ν" ὁ ιά - 
᾿ ͵ ὩΣ: ΑΝ 

ο γῆν, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμ- 
ο ψήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν 

ο΄ χατακχαύσουσιν [ἐν] πυρί" ὃ γὰρ ϑεὸς ἔδωκεν εἰς 
τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαν τὴν γνώμην αὐτοῦ, 

ο χαὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασι- 
λείαν αὐτῶν τῷ ϑηρίῳ, ἄχοι τελεσϑήσονται οἱ 
“λόγοι τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ 
σόλις ἣ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βα- 

' "Αποκαλυψις. Ἰωάννου 17,11---18,7. 

117 10,7. 

18 Ρρ 9,2; 89,98. 
18,10. ; 

ο΄ σδιλέων τῆς γῆς. Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγ-] ὃ το... πα 48,5. 
γελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐζου- 
σίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῇ ἐφωτίσδη ἐκ τῆς δόξης 

αὐτοῦ. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων: ἔπεσεν 9 Ὅν. 4,27. 
4,8, 

᾿ς ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μδγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητή- 
ριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος 
ἀκαϑάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαϑάρ- 

τοῦ καὶ μεμισημένου, ὅτι ἐκ [τοῦ οἴνου] τοῦ ϑυ- 
᾿ μοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔϑνη, 

καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ 

οὗ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρή- 

ψοὺς αὐτῆς ἐπλούτησαν. Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωγὴν 

ο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν" ἐξέλδατε ὁ λαός µου 

τς ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις 

ἘΝ αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε" 

ο΄ ὅτι ἐχολλήϑησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ ϑεὸς τὰ ἀδικήματα 

τς αὐτῆς. ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ 

ὭΣ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς" ἐν τῷ 

“σοτηρίῳ ᾧ ᾧ ἐκέρασεν περάσατε αὐτῇ διπλοῦν" ὅσα 

ἯΙ ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε 

ρον 

ο [εν] : ΕΝ --τἱ 18,8 [του οινου]: ΤΎΝ | δὲ πεπτωκαν 

η εξ αυτης, 9 λαος µου 6 Ἡ [τα] διπλα 7 αὗτην : 

τος Ἢ αὗτην ΥΝ εαυτην 

18, 9 εν ισχυι φωνη µεγαλη | δαιμονων | ακαὺ. 10: -- και 

η δὴν μεμισημενοῦυ ὃ -- του ϑυμου | πεπτώκασιν 4 εξελὺε 

6 απεδ. : - υμιν | 

Ἢ ον 646 

τά 181: 21,0: 
84,11, 18. 

ο 9110: δ0,89 ; 
01.8, 

9. 1ν 98,11. 
ὅν 96,15.57 

51,7. 
Να 8,4, 

4 1548,20; 593,11. 
ὅν δ0,8; 

ὅ1,0,9.45.. 

6 ἄν 18.20.21... 
ον 5119. | πὰ 

8. ΡΒ 187,8. 
ὅν δ0015.59. 
ϱ ΤᾺ 1,8. 

ἡ ὃν 50/99. 
15 47,1.8, 

16 -- και γυμνὴν 17 τελεσδώὼσιν 16 της : Ὁ’ επι 



νὰ Ψ Ψ 

18/8--16.  Αποκαλυψις Ιώαννου. 

αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ὃν τῇ καρδία 
αὐτῆς λέγει ὅτι κάϑημαι βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ. 

οκ ος εἰμὶ καὶ πένϑος οὐ μὴ ἴδω: διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ 
ατα. ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, ϑάνατος καὶ πέν- 

ος καὶ λιμός, καὶ ὃν πυρὶ κατακαυϑήσεται" ὅτι 
ο ο 9 ἰσχυρὸς κύριος ὁ δεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. καὶ κλαύ- 

Ῥκάβά 1αχσ. δθυσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς 

ΤΡ Την πο γῆς οἱ μετ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαν- 
τες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως 

ές 10 αὐτῆς, ἀπὸ μακρόὺδεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον 
14,8. 15919. τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες" οὐαὶ. οὐαί, ἡ 

“δι πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι 
Ἐπ 37,86.81.11 μιᾷ ὥρᾳ ἦλϑεν ἡ: κρίσις σου. καὶ οἱ ἔμποροι τῆς 

| γῆς κλαίουσιν καὶ πενὺδοῦσιν ἐπ᾽ αὐτήν, ὅτι τὸν 
Τὰ 1112195. 19 γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, γόμον χρυσοῦ 

καὶ ἀργύρου καὶ λίϑου τιμίου καὶ μαργαριτῶν 
καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκ- 
κίνου, καὶ πᾶν ξύλον ϑύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος 
ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου 

Ἐς 2118. 18 καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, καὶ κιν- 
νάµμωμον καὶ ἅμωμον καὶ ὑυμιάματα καὶ μύρον 
καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν 
καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ 

14 ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνδρώπων. καὶ 
ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπιδυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλδεν 
ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ 
ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρή- 

Ἐν 31,86.81.16 σουσιν. οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ 
αὐτῆς, ἀπὸ µακρόῦεν στήσονται διὰ τὸν φόβον 
τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενὺοῦντες, 

8 Ἡ [Κυριος] 9 ὮΤ κλαυσονται | αυτην : Ὦ αυτῇ 
10.16.19 Ἡ ουαί ουαί 10 Ἡ µιαν ὦραν 123 δ µαργαρίταις αἱ 
μαργαριτοῦ 141 [14] | ΤῪΝ απωλοντο | Ἠ αυτα ου µη 

7 - και πενδος | καδιω υἱ καδως 8 ημερα : ὥρα 
11 κλαυσουσιν κ. πενϑησουσιν επ αυτη 19 σήρικου | 
ξυλου : λιδου 18 -- και αμωμον | -- καὶ οινον 14 ευρης 
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νος . Υ̓ » δα, 

λον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραξαν 

Αποκαλυψις Ιωαννου 18,16--94, 

Ι λέγοντες" οὐαὶ οὐαί, ὴ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περι- 16 ττ,. 
βεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, 
χαὶ πεχουσωμένη [ἐν] χρυσίῳ καὶ λίϑῳ τιμίῳ καὶ 

ἱμαργαρίτῃ, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώϑη ὁ τοσοῦτος 1Τ Τε 28,14, 
πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τό- ντο 
σὸν πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν ὑδάλασσαν 
ἐργάξονται, ἀπὸ μακρόδεν ἔστησαν | καὶ ἔκραξαν 18 Ἐκ 37,89. 
βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πιυρώσεως αὐτῆς Λέ- μονή 
γοντες" τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; " καὶ ἔβα- 19 ο... 

κλαίοντες καὶ πενὺοῦντες, λέγοντες" οὐαὶ οὐαί, 
ἢ ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ἡ ἐπλούτησαν πάντες οἱ 
ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ διαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότη- 
τος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώϑη. Εὐφραίνου 90 'ι 82,48, 

ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι ΣΟΥ κ, 
καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ δεὸς τὸ κρίμα 
ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς 1 Βα 36,91. 

ολίϑον ὡς μύλυνον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ϑά- ὅν 6ἳ 68-68, 
Λλασσαν λέγων: οὕτως ὁρμήματι βληϑήσεται Ῥα- 
βυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεδῆ ἔτι καὶ 98 1» 9448. 

φωνὴ κιδαρφδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ ο. 

σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσϑῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς 
τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεϑῇ ἐν σοὶ ἔτι, 

καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσϑῇ ἐν σοὶ ἔτι, ' καὶ 98 ὃν τ,84: 16,9} 
95,10. 

φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ 158 58,8; 41)9. 

νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀπκουσὺῇ ἐν σοὶ ἔτι" 

ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, 

ὅτι ἐν τῇ φαρμακίῳ σου ἐπλανήϑησαν πάντα τὰ 

ἔϑνη, καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων 34 σε δι,49. 
ο λ , » 9 ΄ λ - 6410; 17,6; 

εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς. 1909, 
Μι 98,86.87. 

16 [εν] : ΤΝΥ-Ἡ | ὯΤ χρυσω | ὙὟἜ µαργαριαις 

18.19 ΤΝ εκραζξον 19 Ὦ επεβαλον 91 Ἐ μῦλον (Τι -ύ-) 

ὙΝ μυλικὸν 39 Ἡ [πασης τεχνης] 98 ετι" : ΙΙ ,[ν.14]“ 
οι 19 : [Η]--ὴ | ἨΥ φαρμακχεια 94 Τ' αιματα 

16 -- ουαι 2 | βυσσον | πορφυρα» 17 τοπον : ΠΙΒΤΘ 

 {(ποντον ὃ) οἱ των πλοιων β0-- και οι 39 91 -- ισχυρος 
98 οτι 19 
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᾿ νο ΙΑ, 

1911-10, Αποκαλύυψις ]ώαννου 

11,16. πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων" 
ἀλληλούϊα: ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 

9 Ἐρ 9,7. 5 δύναμις τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ὅτι ἀληϑιναὶ καὶ 
ῬΒ 19,10; 5 Ἀ ᾿ . Ἐξ 4 Β ς 
119.191. δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ: ὅτι ἔκρινεν τὴν 

16. 6.109 / ῃ κ᾿ Ἂν 
Τὶ 85,48, πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφϑειρεν τὴν γῆν 

5 -" ’ Ε) ο Δ 93 , Ἀ τ ὃν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα 
τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὺς αὐτῆ 

Ῥς 104,88. χοῦ 15: 
195 8410. 8 καὶ δεύτερον εἴρηκαν' ἀλληλούτνα' χαὶ ὃ καπνὺς 

4 Ὅς ΩΣ 4 αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ 

ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ 
τέσσερα ἀῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ ϑεῷ τῷ κα- 

τ ϑημένῳ ἐπὶ τῷ ϑρόνῳ λέγοντες" ἀμὴν ἀλληλούῖα. 
Ἔν; δν, δ καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ ϑρόνου ἐξῆλϑεν λέγουσα" 

' αἰνεῖτε τῷ ϑεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐ- 
ἐν τοῦ, οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ 

μεγάλοι. 
οκ 6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὥς φω- 
ΡῈ 981; 911; γὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυ- 

ὑπαὶ ιό ρῶν, λογόντων" | 
ο μὰ ἀλληλούϊα, ὅτι ἑβασίλευσεν κύριος ὃ δεὺς 
ντι 7 ἡμῶν ὁ παντοκράτωρ. χαίρωμεν καὶ ἀγαλ- 

τν. λιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλδεν' 
ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἧτοί- 

Ῥα πο. 8  µασεν ἑαυτήν, καὶ ἐδόδη αὐτῇ ἵνα περιβάλη- 
Ίο ταν βύσσινον λαμπρὸν παδαρόν' τὸ γὰρ βύσ- 

σινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 

1 

1, 14,15. 9 Καὶ λέγει μοι" γράψον" μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον 
τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι" 

ες 99,8.0, 10 οὗτοι οἱ λόγοι ἀληϑινοὶ τοῦ δϑεοῦ εἰσιν. καὶ ἔπεσα 
θῇ 10.26.26. 

19) 11:17. 

1 Ἡ ἁλληλουιά (ας ὅ απο: Τ' εκ | οι φοβ. : ὟΝ 
ὉΓ και ϐ ἢ λεγοντες Ἡ [ημων] 7 ΦῪΝ ὃώσομεν 8 ὟΝ 
Σίνα περιβαληται, 9 ΤΟΥΣ ὮΝ Ῥρτ οι 

1 μετα : ΡΥ και | - ὡς | -- και η ὃυν. 7 αγαλλιωμεὺδα 
ὃ καὺ. (και) λαμπρ. 9 -- του γαµου ' 
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Ῥεα1.19 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου ἘΣ 



ο οί οί ΚΣ ΜΌΝ 

μμ γης  Ὅι ο ο ον α. Ν᾽ ον - ̓ ς. ᾿ ᾽ Ἷ ἀν ΤΣ 

᾿ς ΤῸ, βιὰ κει ο αμ” 

ἔμπροσδεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. 
καὶ λέγει μοι" ὅρα μή" σύνδουλός σού εἰμι καὶ 
τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν 
Ἰησοῦ: τῷ ϑεῷ προσκύνησον. ἡ γὰρ μαρτυρία 
Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. . Ἰζαὶ 
εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνδῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος 
λευκός, καὶ ὁ καϑήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν καλούμενος 
πιστὸς καὶ ἀληϑινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει 
καὶ πολεμεῖ. οἱ δὲ ὀφδαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, 
καὶ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, 
ὄχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ 
αὐτός, καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμέγον 
αἵματι, καὶ. κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος 
τοῦ ϑεοῦ. καὶ τὰ στρατεύματα [τὰ] ἐν τῷ οὐ- 
᾿ανῷ ἠκολούδει αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυ- 
μένοι βύσσινον λευκὸν καϑαρόν. καὶ ἐκ τοῦ στό- 
µατος αὐτοῦ ἐχπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν 
αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔϑνη" καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς 
ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ" καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ 
οἴνου τοῦ ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ ϑεοῦ τοῦ παντο- 
χράτορος. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν 
µηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον: ΒΑΣ ΙΛΕΥΣ 

ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΎΡΙΩΝ 
Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, 

καὶ. ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς 
ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι" δεῦτε 
συνάχϑητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ ϑεοῦ, ἵνα 

: φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων 
"καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν 

11 καλουµενος : ΓΗ] Ροβῦ πιστος 123 φλοῖ : Ἡ ΡΥ ὡς 
᾿ 18 βεβαμμενον (εί μ5): Ἡ ὀεραντισμενον 851 περιρεραμµενον 
Ομ" ερραμµενον ({ογὲ Ῥγο ὀεραμμενον 18 Ἢ ο Λογος τ. ὃ. 
ο Ἡ 0Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΗΟΥ 14 αι. Ν-οἨ ΞΎ᾿] βυσσ. λευκον : 
ν Ά λευκοβυσσινον 17 [εν]: ΤῊΎΝ -ἢἪ 

19 ογομα: ῬΙ ογοματα γεγραμμενα και 16 οξεια : -ἷ- 
κ ὀιστομος 17 ενα : αλλον 
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προ Ἀποκάλυψις Ιωαννου 19,11---. 18. 

11 Ἐπ 1,1. 
ΑΒ 96.18. 
615. 1,6: 8/14, 
19 114.60. 

19 Ὃπ 10.6. ἡ 
1,14; 9018. 8.19, 

19 15 68.1.9. 101. 

14 11,14. 

15 19/5. ῬΒ 99, 
14.19.90. 
18 114: 65,8. 
Ατὴ 4,18 Τχχ, 
7061 4,18, 

16 Τὲ 10,17. 
Ώπ 3,47. { 
17,14, 1] 0,16. 

17 Ἐπ 39,4.17--90. 

18 6,10... 



1919--00µ, Αποκαλυψις Ιώαννου 

. 
6. 

καϑημένων ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ σάρκας πάντων ἑλευ- 
ὑέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 

Ῥῃ 3,2. 19 [αὐ εἶδον τὸ ϑηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς 
11,12--14. 
16.14.16. 

απ 19.24, 
15 80,88. 
ἘΠ 88,22. 
18,11--17. 

90,10. 
Ώτ 7,11,26. 

19.1. 

Ἐπ 89.17.90. 

9,1. 9Ρ.9. 
σὰ 6. 

618,1, ΖοἩ 8,1. 
199. 

9 ΤῈ 99,10, 

Ών 7,9.959.97. 
1, 92,80. 
1 κ 6,5, 

20 

91 

20 

“Ὁ 

καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι 

τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καϑημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου 
καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. καὶ ἐπιάσδη. 
τὸ ϑηοίον καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὃ ψευδοπροφήτης ὁ 
ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνη- 
σεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ ϑηρίου καὶ 
τοὺς προσχυνοῦντας τῇ εἰκόνι. αὐτοῦ: ζῶντες ἐβλή- 
ὥησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιο- 
μένης ἐν ϑείῳ. καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεχτάνϑησαν ἐν 
τῇ δομφαίᾳ τοῦ- καϑημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ 
ἐξελϑούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ 
ὄρνεα ἐχορτάσϑησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἓκ τοῦ οὐ- 
“ρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν 
μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. καὶ ἐκράτησεν. 
τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβο- 
λος καὶ ὁ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 
Ικαὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν 
καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ 
ἔτι τὰ ἕδνη, ἄχοι τελεσϑῇ τὰ χίλια ἔτη" μετὰ 
ταῦτα δεῖ λυϑῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον. Καὶ 
εἶδον ϑρόνους, καὶ ἐκάδισαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίμα 
ἐδόδη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων 
διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ ϑηρίον οὐδὲ 
τὴν εἰκόνα αὐτοῦ χαὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα 
ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν" καὶ 

18 ηΤΥ επ αυτων 
αυτου, 90,9 ἢ τον οφιν τον αρχαιον | 
(ΠΕ, Διαβ.): ΤΤ ρτο | Η καὶ Ὁ 

|. -- και 795. 19 -- τον 
την εικονα | την καιοµενην 

- ετι | μετα : Ρὶ και 
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19 αυτων: ὟΝ αυτου 90 Ἡ κ.ο μετ 
ος πο ος 

ὃ Τ' αυτον λυδηναι 

18 επ αυτοις 
-ο 19 | 
ὃ πλανα | 

90 μετ : ῬΥ οὐ] 
90,1 εν τὴ χείρι 



ἄν. ανν ιν ηςα 

αυ. 

" 

νὰ πο σον δα τν. 

ο Ὅμμω, ὩΣ νὼ“ 

4. 

στδ.-- ται ος 
10 -- και 89 

ΜΨ, 

χίλια ἔτη. 

ϑ πυρ : Ἡ-- απο του ὕεου 10 ϑειου : 
ο εσ αυτον 

4 

Αποχαλυψις Ιωαννου 

ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια 
ἔτη. οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔξησαν ἄχρι τελε- ὅ 

 σϑῇ τὰ χίλια ἔτη. 
μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει, 8 

αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 

τῇ πρώτῃ" ἐπὶ τούτων ὃ δεύτερος ὑάνατος οὐκ 
ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ ϑεοῦ καὶ 

τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ) αὐτοῦ τὰ 
Καὶ ὅταν τελεσϑῇ τὰ χίλια ἔτη, 7 

λυϑήσεται ὃ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, ! καὶ 8 
ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔϑνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρ- 
σιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγα- 
γεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὃ ἀριδμὸς αὐ- 
τῶν ὡς ἣ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης. 

εμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπη- 
μένην" καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέ- 

καὶ ἀνέβησαν 9 
"ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρ- 

20.,ὅ---18, 

15 61,6, 
ὅ,10, 

Ἐπ 7,5; 88/9. 
Ἐπ 38,9.15. 

ἩΡ. 16. 
οκ 11416: 1911. 
ῬΒ 87,2; Τ8,68. 
2 Ἐρ 1,10. 
Έσ 88,22; 99.6. 
Ζο]ι 12,9. 

φαγεν αὐτούς" καὶ ὃ διάβολος ὃ πλανῶν αὐτοὺς 10 απ 19,54. 
ἐβλήϑη εἰς τὴν Λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ ϑείου, ὅπου 
καὶ τὸ ϑηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βα- 
σανισδήσονται ἡμέρας καὶ νυχτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. ; 

ἘΣ 88,99, 
19/90, 14.10.11. 

Καὶ εἶδον ϑρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καὺδή- 11 τε 6... 
Ο μδρὸν ἐπ) αὐτοῦ οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν 
ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὖχ εὑρέδη αὐτοῖς. 

 χαὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς 19 
μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ ὑρόνου, καὶ βιβλία 
ἠνοίχϑησαν" καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχϑη, ὅ ἐστιν τῆς 

ζωῆς: καὶ ἐκρίϑησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμέ- 
γῶν ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 
ἔδωκεν ἡ ϑάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, 

Ὦ ϱτ και 6 Τ αλα | τα: [Η]-- 
Τ ΡΥ του 11 ἈΤΤῚῊῪΥ 

ὅ οι λοιποι : 

4 χιλια : ῬΥ τα ὅ -- τοις. 
Μαγωγ : Ῥτ τον : 

6561 

7 οταν τελεσθη : μετὰ 
- και 9 εκυκλωσαν 

Ώπ 9,85; 7,9. 
Ῥᾳ 114,7.8. 
Μὲ 96.91--46. 
9 Ῥ 8,7.10.12. 

Ῥᾳ 984: 69.18. 
69,99. | 

συ 17,10. 
Ὄπ 7,10. 
8,5. ῬᾺ 4,8. 
Ἐ 90. 

καὶ 13 5 5,58.5ο, 



1 Κ 16.96.06. 

Όπ 191. 
Ῥα 69, 90, 

19,20. Τε 56141. 

“15 80,17; 66,29, 
9 Ῥ 8,18. 

90.11. 

τ, 15 69,1; 61,10. 
' Ἡ 11.10.16. 
Ἡ 19,99, 44,06. 

19,1.8. 

 Ζ6}.9,10. 18 8,8. 
ἘΔ το; 48,86. 

στ]. 
Ἵ5 95,8; 88,10; 

, 

60.19.17. 
ἦν 8116, 

15 6,1; 48.19. 
5.47)9. 

4,2. δ)]. 
2.Κὶ ὅ,17. 

: 15 σὔ,1. 
πο 14,8, 
1,8. 99,17. 

9 ὅτη 7,14, 
Ῥε 89,21 

“2,1. Ζ60Ἡ 8,8. 

απ 19,24. 
15 80,88. 
Ἐπ 88,99, 

Ἡ 10,38.89. 
99,10. 90,14. 

20,14. 91,8, Αποκαλυψις Ιωαννὸυ 

καὶ ὁ ϑάνατος καὶ ὃ ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς. 

τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίδησαν ἕκαστος κατὰ τὰ 
ὁ ϑάνατος καὶ ὃ ἅδης ἐβλήϑη- 14 ἔργα αὐτῶν. καὶ 

σαν εἰς τὴν νι τοῦ πυρός. οὗτος ὃ ϑάνατος 

16 ὁ δεύτερός ἐστιν, ἢ λίμνη τοῦ πυρός. καὶ εἴ τις 

οὐχ εὑρέδη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, 

21ἐβλήϑη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινῆν" ὁ γὰρ πρῶτος 

οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλδαν, καὶ ἡ δάλασσα 

ο οὐκ ἔστιν ἔτι. 

σαλὴμ 
οανοῦ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην 

8 κεχοσμημένην τῷ ἀνδοὶ αὐτῆς. καὶ ἤκουσα φωνῆς 

μεγάλης ἐκ τοῦ ϑρόνου λεγούσης" 

τοῦ ϑεοῦ μετὰ τῶν ἀνϑρώπων, καὶ σκήνώσει μετ 

αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς 

4 ὃ δεὸς μετ αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει πᾶν δά- 
κρῦον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὃ ϑάνατος 

οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένϑος οὔτε κραυγὴ οὔτε πό- 

ὅ νος οὐκ ἔσταν ἔτι" [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. καὶ 

εἶπεν ὃ καὺήμενος ἐπὶ τῷ ϑρόνῳ: ἰδοὺ καινὰ 

ποιῶ πάντα. καὶ λέγει" γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ 

6 λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληϑινοί εἰσιν. καὶ εἶπέν μοι" 

-γέγογναν. 

τέλος. 
7 ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεά». 

ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ 
ὁ νικῶν κληρονομήσει 

ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ ϑεὺς καὶ αὐτὺς ἔσται 

μοι υἱός. τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβ- 

δελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρ- 

91.9 ανϑοωπῶων : ὟΝ. | ἈΥΥ λαος | Τ εσται μετ αυτων |. 

ΠΡ Η αὐτῶν ϑεος 4 εκ: Ὦ απο  7-πὸ | [οτι]: 
πΤΎ. Ἡ | ἢ απηλδεν 6 λεγει : Ἡ-ι- μον 6 εγω 19: 

ή ει [Η Ὦ νι ϱ Τ' ὦ (Ἡ 99,19) 1 δωσω: Τ-- αὐτῷ εἰ 

18 εδωχεν | αυτων : αυτου 14 -- ουτος ... πυρος 

16 τω βιβλιω 91,8 Ῥρονου : οὐρανοῦ 4 εξαλ. : - ο ὃεος 
οἱ απ αὐτῶν 6 γεγονα 7 κλήηοονομ. : δώσω αυτω | 

αυτων : τῇ και αμµαοτωλοις 

065 
ὃ απιστοις 

Καὶ εἶδον 

καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἵερου- 
καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὗὐ- 

ἰδοὺ ἡ ση ὴ 

ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ 



᾿Αποκχαλυψις Ιωαννου 21,9. 18, 

 μακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέ- 
σύν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ 

᾿ πυρὶ καὶ ϑείῳ, ὅ ἐστιν ὁ ϑάνατος ὁ δεύτερος. 
Καὶ ἤἦλϑεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν 9 τιν 26,51. 

ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ δι Κων 
πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ 
λέγων: δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα 
τοῦ ἀρνίου. καὶ ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύματι ἐπὶ 10 19 ὅ5,.. 
ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν οι μις 
τὴν ἁγίαν “Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐ- | 
οανοῦ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ ὃεοῦ: 11 8.98. 15 58,8: 
ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίϑῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίϑῳ σον 

ε ἰάσπιδι κουσταλλίζδοντι: ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ 19 Ἐε 48,81--85. 
ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς 
συλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγε- 
γραμμένα, ἅ ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 
ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυ- 18 
λῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ 
ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. καὶ τὸ τεῖχος τῆς 14 

πόλεως ἔχων ϑεμελίους. δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν | 
"δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρ- - 
“γίου. Καὶ ὃ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κά- 16 Ἐπ 40,8.0, 
ολαάμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς 
᾿ πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. καὶ ἡ πόλις 16 Βα 4δγι6; 

; -- τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ ἘΣ ον, 

τ φλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ 
᾿ς ὀπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων" τὸ μῆκος καὶ τὸ 
ο΄ σλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. καὶ ἐμέτρη- 17 
, Ἴῷ δδν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσά- 
ρῶν πηχῶν, μέτρον ἀνὑρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 
χὰ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ 18 

ιά νο ὙΥ τας γεμουσας 18 νοτου.... ὁυσμων: ἨΝ δυσμων ... 
ἮΝ νοτου 14 ἨΝ εχον 16 οσον : ὙΥ- και | ΠΗΕΥΝΥ σταδιους 

: 9 τῶν γεμ. τῶν : γεμουσῶν 10 πολιν : -ἰ τὴν µεγαλην ΤῸΝ 
19 εστιν : - τα ονοματα 1δ - και το τειχος αυτης 
18 και 19: Ἢ ην 

ή 068 



' 21,19... 39,9, Αποκαλυψις Ιωαννου 

ἣ πόλις χρυσίον καϑαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καϑαρῷ. 
1 δ4,11.15.19 οὗ ϑεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίϑῳ 

τιμίῳ κεκοσμημένον" ὁ ϑεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, 
ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέ- 

90 ταρτος σμάραγδος, ὃ πέμστος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος 
σάρδιον, ὁ ἕβδομος χουσόλιδος, ὃ ὄγδοος βήρυλ- 
λος, ὃ ἔνατος τοπάξιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, 
ὁ ἑνδέκατος. ὑάχκινϑος, ὁ δωδέκατος ἀμέϑυστος. 

55.91 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται" ἀνὰ 
εἷς ἕχαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. 
καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καϑαρὸν ὃς 

Απι 4)18 Ἰαχ. 90 ὕαλος διαυγής. Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ" 
ὁ γὰρ κύριος ὁ ϑεὺς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς 

λος ο νι 98 ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον. καὶ ἢ. πόλις οὐ χρείαν 
19:90, ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν 

αὐτῇ" ἡ γὰρ δόξα τοῦ ϑεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ 
᾿ ολ 94 ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. καὶ περιπατῇ σουσὶιν 

| τὰ ἔϑνη διὰ τοῦ φωτὺς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς 
ἜΝ ρε δῦ γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν" καὶ οἱ 

πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισὺῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ 
96 οὐκ ἔσται ἐκεῖ" καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν 

1965, Ὃ 27 τιμὴν τῶν ἐϑνῶν εἰς αὐτήν. καὶ οὐ μὴ εἰσέλδῃ 
90,15. Ρκ 4,3, δἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ 

'φεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ̓  
δα 2,9; 8,,6, )ξωῆς τοῦ ἀρνίου. καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος 

τοῖς ζωῆς λαμπρὸν ὡς χρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἔκ 
911. Ἐφ41,125, ῶ τοῦ ϑρόνου τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἁρνίου. ἐν μέσῳ 

| τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦϑεν 
καὶ ἐκεῖδεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, 
κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοὺς τὸν καρπὸν αὐτοῦ, 

339 ναος :- ὟΝ ρτο 2370: [Η]-Ὗ 020,1 Τ Και εδειξ. 
(Ρ 1897.) 1.2 αρνιου εν μεσω τ. πλατ. αυτης" 3 ἘΠ 
ποιων | ΦΕῪΝ αποδιδουν 

19 οι: ΡΥ και 30 αμεϑυσος 38 φαινῶσιν : - εν | 
αὐτῇ" η γαρ : "αυτὴ γαρ η 94 δοξαν : -- και την τιμὴν 
96 Ώηπ --- ινα εισελθωσιν 22,1 μοι : -ἵ- καδαρον 
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Αποκαλυψις Ιωαννου 9948-18, 

καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς ϑεραπείαν τῶν ἐὺνῶν. 
᾿ Καὶ πᾶν κατάϑεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ ϑρόνος 8 Ζοῖ 14,411. 

τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ 
ο΄ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ, καὶ ὄψονται 4 »ὲε ττ,16; 49,5. 
“τὸ πρύσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν να ώς 
μετώπων αὐτῶν. καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οἶκ δ τν 60,19. 
᾿ς ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, τ τιά ον, 
Ἱ ὅτι κύριος ὁ ϑεὺς φωτιεῖ ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ βασιλεύ- 
᾿ς σοῦσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀ 
ᾷ Καὶ εἶπέν μοι" οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀλη- ϐ ποσο. ἦν 

πι- 27.16, ς , ϑυνοί, καὶ ὁ κύριος ὁ ϑεὸς τῶν πνευμάτων τῶν 1. 1 14,35, 
προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι. 

"τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσϑαι ἐν τάχει. καὶ 7 το 1060. 
'' ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὃ τηρῶν τοὺς λόγους Ὁ αν 
τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. Καγὼ 8. 19,19. 

Ἰωάννης ὃ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε 
ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι, ἔμστροσϑεν 
τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 

αἱ λέγει μοι" ὅρα μή; σὐνδουλός σού εἰμι καὶ 9 
τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούν- 
των τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου: τῷ δεῷ 
προσκύνήησον. Καὶ λέγει μον" μὴ σφραγίσης 10 10,. 

τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου: ας ο τν. 
ἘΠ ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω 11 νὰ 15,10. 
ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς δυπανϑήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος 

δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὃ ἅγιος ἁγιασϑήτω 
ἔτι ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισϑός µου μετ 19 ον τς, "Ὁ 
ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὖ- τι δῦ, πο, 
φτοῦ. ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ὃ πρῶτος καὶ ὁ 18 το 44,8, 48,43, ΝΜ “ΠῚ )8. 

σα 

1 

ὁ 
ὁ 

ὅ φωτος 29: Ἡ φως | ΗΝ φωτισει | Ἡ [επ] 6 Ἡ-- ο 19 
6.7 Ἡ ταχει' καί ἴδου ερχ. ταχυ" ὅ Ιωαννης (εἰ Ἡ) | 
.ΤἙ ο βλεπ. κ. ακουὼν τ. | ἨΥΝΥ εβλεπον | Τ' δεικνυντος 11 Ἡ 
; ρυπαρευδητω 11--14 Ἡ ετι. --- Ιδου ... τελος. -- Μακ. 
(ΒΤ µακ.) 18 Ἡ-- ο 2ί9 

τς δ ετι: εχει | ουχ εξουσιν χο. | -- φωτος 19 6 λεγει 
9 - και δὸ | λογους: -ἰ της προφητείας 12 εστι: εσται 
ἳ 056 : ! 



ος θη 59: 8,25; 
9 

ὍΝ, 17. 

τς 91,8.97 
1 Κ 6,9.10 

ο ΕΝ 
Τε 11.1.10. 

ὄ]5. Τ, 118, 

ΖοηἈ 14.8. 
916. Ἢ 8.98. 

Τε δ6,1. Ὁ 7181. 

ο 18116. 

ον 9,9: 829. 
Ὁὲ 4,5: 18,1; 

99,19. 

25,.11-..91, Αποκχαλυψις Ιωαννου 

«16 εἰσέλϑωσιν εἰς τὴν πόλιν. ἔξω οἱ κύνες καὶ οὗ 

14 ἔσχατος, ἢ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. “Μακάριοι οἱ πλύ- | 
γ02τες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία | 
αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν | 

' 

φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι. καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ | 
εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. | 

16 ᾿Εγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν µου µαρ- | 
τυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ | 
εἶμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ, ὁ ἀστὴρ ὃ λαμ- ] 
πρὸς ὃ πρωϊνός. ο 

17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν" ἔρχου. ] 
καὶ ὁ ἀκούων -εἰπάτω" ἔρχου. καὶ ὃ διψῶν ἐρ- | 

χέσδω, ὃ δέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 
18 Μαοτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους ] 

τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου: ἐών τις | 
ἐπιϑῇ ἐπ᾽ αὐτά, ἐπιδήσει, ὁ δεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς | 

19 πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ: καὶ | 
ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς | 
προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ δεὸς τὸ µέρος αἲ- | 
τοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως. 
τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

90 Αέγει ὁ ὁ μαρτυρῶν ταῦτα" ναί, ἔρχομαι ταχύῃ 
Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ. η 

. ᾿ 
! 

4 
91 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ τῶν ἁγίων. 

16 Τ' ποιων κ. φιλων 16 επι : ὩΝΝ εν 1 ὟΝ προϊνος 
17 Ἡ-- το οἱ ἢ 16 Τ επ αυτον ο θεος 31 1ησου: Π-- | 
[Χριστου] | τῶν αγιων: ΤῊΝ παντων Μ 

π 

14 πλυνοντες ... αυτων : ποιουντες τας εντολας αυτου 
18 -- επ αυτον | τας : Ἢ επτα 19 -- ἐκ 90 ὅπ -τ 1 
χοιστε 21 µετα παντων των αγιων ων 
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ΜΕΠΙΙ8115 ΏΤαθβ6ηςΦ οαϊΐο Νουνὶ Τοδίαπιαμ{ί (γαςθοί Ῥτο 

Ἐαπάαιηρηίο Παρεί Ῥρταεοῖριᾶς 11185 ΤθοθήΦΙΟΠ65 «4186 Ποδίτο 

58θοα]ο εἰαροταίαο δαπί, ΤῬϊ5δοηΏοπάοτ{{8βηᾶπι οἱ Ἰγορί- 

"οοἑί-Ποντέίαπαπι; ααἱραδοιπη οοπίαπρεβαίτ νὶ τὶ αγ 

: πῶ παπι Ἡ. Ετ. Ἠογπιοιζ] ονι]ρανίθ. ἘΣ Ιοοβοπίρας 

ο νατιαπθραδ 48ο ἆποῦθας Ῥ]αοεῦαῦ, ἴῃ ἰοχίαπι τοοερία θ5ί, 

το Ἀ]ζογα ἵη πιβχρίπθ προδίέα, Τηἱάθπι, ἱπᾶθ 80 Αοὐΐβ ΑΡοβίο- 
ο 1οτατα, 9Π1ΠΘ8 Ἰθοίίοπος 5απῦ οο]]θοίας, ᾳα8ο γοοθηςἰοπῖ ἃ Βοί- 

πηχᾷο ὙΥ οἱ 55 Ιποερίαο Ῥτορτίαθ 5ιηῦ. 

'σοπ{εγοραίατ ἰοχίας Τιδοποπάσοτβαπ5, 51010 Τ ποίαζας, --- 

ὯΝ Ο ἀπδρθοῦὰ πια] ἴῃ ]οεί ἴρρα ΤὶβοποπάογβΙ οἀ[θίοπαο οοὕαν 

᾿ογ10108 ΠΙΒΙ0ΟΥ6 (Τήρρδίας 1869.72, βἱρ]απη ΤΊ) --- δοοιπάΙη ϱχ- 

το ΘΠΡΙΑΥ ο ἱ{ίομίς ΠΟΥ ἃ ΟΌβοα 4ο ΟΠ ταί ουγαίαο 

ο (υθγύίυτη 6115586), αποα Ῥορΐθα {γροίποείαγατη πιαπίθας ἰηβογνίο- 

ρα 1); ἰοχίας ΑηΠΡΙοΤαπ (Η) αἆ οἀ1θίοπαπι ΠΙΙΠΟΤΥΕΠΙ, ΤηθηΡΙ 

᾿Οοἳοῦτί 1896 ΥΘΙΠΙΡΤΥΘΒΘΕΙἨ, Δ 10 1018 οαῦθγί5 οἱιδάθιῃ 1ουθηδίοΠ18 

ο Ππργοβείοπίρας (Ώοο. 1881, Αιρ. 1890; Μαγ 1886) 3). ο Ἠ]ογ- 

ν 

1) Νοναπι Τοβίαπιοηίαπι ἄπταθςϱ οχ υ] {πια ΤΊΒΟΠ ΘΠ ΟΤΗΙ 
. πθοθηβίοηθ ο 1ά1ν Όβο8τ ἆο «ερηπανά0. Ἠδιθίο βἰογεοίγρα 
τ απΙΠΟΥ {οτθίαπι οιηίθεα, ΠΗρβίαο, ΤαιαοἈη{ζᾳ 189. 
τ 3) Τηο Νου Τοβύδμηοηῦ ἴῃ ὑπ οΥἹρῖηἃ] ἄτοθκ. Τ]ο Τοχί 
πθνίβοὰ Ὦγ ΒΙΌΟΚΟ Εο85 ὙΥ οϑύοου 1.0. απᾶ Β'ϑηΐοῃ Φο ΒΗ 
᾿ΑΠΙΠΟΩΥ Ἡοτὺ Ῥ.Ὀ., Τιοηᾶοηῃ. απἀ Οαπιρτίάρο, Μασπιϊ]]αι 

Ἢ 1896, 618 Ρρ. Ῥτίπια 1ΠΩΡΥΘΡΡΙΟ: Οαπιρτ]ᾶρο απά Τοπάονι Μαγ 
1886, Ῥτίπια Ιπιρτθββίο πιαἰοτί5 ο 1δίοηἰς Ο119Υ. απᾶ ΤἨοπάον 
ΕΥ 1881) Ῥοο, 1881, 5οουπᾶα Α.Α. 1690. Αα ἔογπια ὈΪὈ]1ο- 
Ρο]α {οχίαπα ἠπιρυθβείό Ἡοπάοῦ 189ὔ (645 Ρ}.). 
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τη ουδῃ (ΕΠ) 8) οὐ Ὑψγοῖςς (7) 4) ρυδοϑίου: ὑἰϊδα]ασα. 11] βαθίυπροη- 

ἅσπι οϑύ. ἢ ήν 
"Οπιπθν Πατάπι ο ΙΜΙοπιπ ἀἰ[ογοηίίας, απ α]ἱοιίις τηο- 

πηθηθὶ νἰάεραπίατ, τοοθρίαο βαπῦ; ποσ]ρθραπύαν παπα βίογα, 
αὖ ν ἐφελκυστικόν, οὕτως οὐ οὕτω (ρΙθχαπιᾳμθ), ἀῑβετοπίίας 
ογῃορταρῃίο8ο αοθά ὁ δαρβοτίρίαπι ὅ), ΠἨδίοτας ἱπίψίαιος ϐ), 

Βδρϊταὔίοηεπι 7) οὐ αοοθηθαβ{οηθτη 8) {η ποπιπίρας Ῥτοργί{5 οὗ 

8 Τηο Ἠοει]απί ἄτοθκ Τοείαπιοηύ οχΏ{β]δίπρ ὑπ ἰοχί {π 
ΝΠΙΟΠ ὑπ6 Μα]ογγ οὐ Μοάθτη Ἐάίδοις ἆγθ αργθθᾶ απᾶ οοη- 
ἰαϊπίπς ὕπ6 τοαάίπρς οὐ Βίθρηοθη (1660), ΤιαοΆπιδηἩ, Έγορο]]ο5, 
Τηδοποπάοτί, Πρηί{οοῦ. ἘλΙοοῦῦ, Α]{οτᾶ, Ὑψοίςςε, ὑπὸ Ἐβ]ο 
οάΐδῖοι (1880), ἸΜοφίοοῦύ-Ηοτί απᾶ ἴπο Ἐενίδίοι Οοπιπα]ζίθῬ 
Ὁ. Ἠ]οματᾶ Εταποῖς Γογιποιί{Ἡ ... 0ΟπΠ88Ρ οἀἰθίοη. Τιοτ- 
οι, Ἐ]]οῦ Βύοοκ 1892. ΧΙΧ. 649, 

4) Τὲ8 Νειο Τοαρίαπιοηῦ, Τοχύκυιβοηθ Ὀπίργδιοηβαπσοθη 
ἀπηα Τοκίμοτγείε]]αηρ νοη Ὦ. Ῥογηματά ὟΥ οἰ 55. ἘἩτρβίου Τηοί]: 
ΑΡοβίε]ροβοΠμΙοἩίθ. ΚαἴπομκβοηΏο Ἠτίοίο. ΑΡοΚα1ΥΡΡο. Τιοῖρ- 
215, ἨΙπτίςῃς 1894. Ζνγοιίου Τ]οί]: Ῥίο ραι]ἰηίδοποπ Ῥτίοία 
οἱπβοἩ]1θβ8]10Ἡ ἆο Ἡορτᾶφνγρτίθί 1890. (το νύ ἱπιρτοββῖο βἶπθ 
αἸΒα 510] τ] 05. οΥἱὑ1015) 

ϐ) Βοτϊρβίπας ουσ Ἡ ζῷον, Ἡρῴδης οἵο., εἰκῇ, κρυφῇ, 
λάϑροᾳ, πάντῃ, οοπίτα Ἡ ἀγαπᾶν, ξῆν οἵο. 

::ϐ) 8) Ἡ βου 1 χριστὸς οὐ κύριος (Ώοη Χ οὐ Κ) ἴῃ νοοδύϊνο οἳ 
Ῥοϑὺ ατσυ]απα, οχοερ{ῖ5 ]1οοίς 1, 28,2 χριστὸν βασιλέα, 2 Καὶ 8,18 
ἀπὸ κυρίου πνεύματος. ὮἩ αρίααο Χρ. οὐ Κύριος. 

ϱ) ΗΗ.: ᾿Αγρὸς (οὐ Χωρίον) Αἵματος (5ο Αοὐ 1,19 αὶ αἵμα- 
τος), ᾿Αγρὸς τοῦ Κεραμέως, ᾿Αππίου Φόρου, ᾿Αρείου Πάγου, 
Κρανίου Τόπος (οἰΐδα Τ' Κρανίου ο 19,17, οοοπίτα κρανίου 
Μύ 27,398 Μο 16.22) Νέαν Πόλιν, Τριῶν Ταβερνῶν, Ὡραίαν Πύλην 
"(594 Ἡ ουπι ΤΗ πύλην). 

Ἰ) Ἡ : Ἅβελ, Ἅγαρ, Ἀδραμυντηνός, Αδρίας, Ἀκελδαμάχ, 
Ἀλφαῖος, Ἀνανίας, Αννα, Ἄννας, Αρέτας, Ἀριμαδαία, 'Εξεχκίας, 
Εμμώο, Ἐνώχ, Ἡσρώμ, Εὔὅα; οοοπίτα ᾿Εβραῖος, ᾿Ηλείας, 
᾿Ἠσαίας, ᾿Περειχώ, ᾿Περεμίας, ᾿ΠἹεροσόλυμα, ᾿Ἱερουσαλήμ/(]ερ. οὐ ὟΝ 
οοπίτα οοηβιθύαάΙπεπ ΑΡ 21,16). Νοππα]]α ποίαθα βιηῦ. 

8) Ἡ βου 1ὺ Αββά, Γαββαϑά, Γολγοδά, Κανά, Κορβά», Ῥαμά, 
Σινά; οοίοτί --- ἃ. 
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ΘΟΙΏΤ 115 5), νοοϑ] Ἰβτηῦχηῃ 10), ἀἰνΙβίοηπθπη σοσῦχῃ 11), ἀΐαο- 

ΤΘΒΙ1Η 13). 

5101 ἴῃ οχδοτἰρεπαἰς νυ ϑηύ 8 ΔΒ 18 εαπῖ Ὠαος: 

- : δδαϊύ, δαδαμύ 

-- : οπαι θα 6, οὐηϊύνψαῃ" 

ῬΓ : Ῥυδοιηϊυυϊύ, ρυϑουϊυὐὰηύ 

Ἡ : Τοχύυβ ΥΥ οδὐοού- Ηουύϊϑηι5 

δὲ : Ἰθοοῦίο ὑοχύμδ!8, αρίόυπιααο Ἰοορθίο πιαγρίπα]{ς ΟἿ ΠῚ 

ἰοχίι ποδίτο οχβοίθ οοπργυ]{ 

ἢ Ιοοῦίο πιβτρ]πα]18 

Ἡ' Ἰοούϊο τοἰθοία πούϑ 1115 (ος αρροπᾷἱςς) 

“ΓΕ υἱ Π" -[Ε Ιεοῦίο αα8πη Ἰλοκίοοῦί-Ἡοτί οεσἰάσπία]απα 

᾿ Ονὐγθδύθυυ 2) αρρε]]απί οἱ Ἠΐ5 δἱρηῖς -ἰ Ε ἱπο]αᾶαηί 

Ὢ» Ιεοῦίο 1 βρη νοοβία; αἀάίσαν {, αθίοαπιααθ 

Ὑψεβἰοοῦῦ-Ηοτύ ϱΥγγοτθπ Ῥτίππβγίαπω Ρτβθδαρροπαη {6 

[1] αποὶ ἀαρησαα απ ααἱδδίπια αἀθἰίαπιοπία ποίαπύ 

ΕΤΤΙ ΥΓ νιὰς 6αρτα 

ἨἩΕΒΤ ιποῖς [] ἱπο]ιάαπύ νου νο] νοιφα, ο αιῖρας 

γοοἱρ]επάῖ5 ἀαριζαπί; ἴῃ αρραταίζα ποβίτο αἱρ]α αποίς ἱπο]αδᾶ 

βαπῦ; ΘΧΘΠΙΡΙΙ ργ8ῇἶα 

Μί 1,24 [0] : Ὁ--Ἐ θδἱρπίβοαῦ: Τ' οπΙζ00 νοςθιη ὃ, ᾳπ8π 

Ἡ, 8ἱπο απο, Ἡ υποίς Ιπο]Ιδαπ {η θοχίι παροὺ 

Μί 16.14 τυφλων : [π]--δε Ὑνοδἰοοι-Ἡοτί οὐτυὐύὺ ἴῃ ἰοχίια 

νοοσθπι τυφλῶν ἃ Ἡ Τ ργβερίίαπα, 566 παροὺ ἵπ πβγρίἰπο αποῖς 

ΠΟΙΑ; 8ΙπιΙ]1{6Υ ἆθ νεγβίρας; οἵ, Μί 12,47 οἵο. 

9) Ἡ ρταρίοτί κῆρυξ, κηρύξαι; συνίων, συνίουσιν; συντετοίᾳφ- 
δαι (οὐ Ἡ); μίγμα (ΕΒ) σπίλος (8 δ.17 ἢ {Ὑ ὦ, 9 2,18 Η ὦ 
ὟΝ ὃ στύλος, φύχος; δέσμαι; ΟΝ ἄπιρῆις ἔντος (Μύ 25,26); 

ΟΤΙ μύλον (Τ'. υὔλον); ὙῪ ὑλῖψις, ἱπίοτάατη κρῖμα. 

. 1) ἩΤ ριαοίεταπί ει ἴῃ ᾿Ηλείας, ᾿Ιερειχώ, ᾿Ισραηλείτης, 
Σαμάρεια, Σαμαρείτης; ἀϊβετοπθία ἴῃ δουλία, ἐριδία, παιδία, 

κ 

Καισαρία, Λαοδικία Ῥ]6γάπιᾳαθ ποίαύιτ., 

τς 11 Βοτὶρδίπιας ου Ἡ ἄρά γε, εἴ γε, καί γε, εἴ πως, μή πως, 
μή ποτε (μήποτε Ἡ Μί 20,9; εἴ περ Ἡ 2 Καὶ 6,8 ἴῃ πιβγρΊπθ), μή 
που, διὰ παντός, διὰ τί, ἵνα τί; ἊΝ ρταεί{ονγί οἰΐδιῃ τουτέστιν. 

12) Ἢ βουιθιῦ ε οί υ (πο ἵ οἱ ὃ) ο. ϱΥ. ἵπ ᾿Αχαία, Βηϑσαιδάν, 
ἣ “Γαῖος, ᾿Ησαίας, Καιάφα, Καίν, Μωυσῆς, Ναίν; πρωΐ, πρωινός, 
αν 

ῥιικνούμενος, διισχυρίζεσθαι; 868 ᾽Αχαϊκός, ᾿Εβραΐστι, Πτολεμάϊς, 
πρόϊμος. ἘΞ 



9) Ῥτασίοτ 8885 δα Ποπ πι ἀἰδοτοραπ{ 185 τ ΤΡ 116 ΙΠ{ΘΥΙΟΥΘ ) 

αἀἁῑίαο εαπῦ α]ίαο Ιοοῦίοπθς5 6 οοἱοῖθας πιαπα ΒΟΥ 15 Ῥοήΐας, 

ααοδᾷ Εναπσθ]ία οὐ Αοζα ἴῃ Ῥτϊτηίς, πθς ἴ8πιθη 9ΠΙΠ6Ρ 6 οοᾷ]σθ η 

Οαπίαρτἰρ]οπε.  Νοη πα]]ας Ἠαίας οοᾷἷοῖς αἰποι]ατίθαίθς ἵαπη 

ὙΝοςἰοοί{-Ποτίῦ Ιπίοτ Ιοουίοπες τοϊσσίας πού 1165 τοοερθοταηίΏ δὰ 

οὐ εἰοηίς | - ἀἰδυίχουδηῦ; οὐυπῦ αἱ Βᾶπ6 ναι Ί]απι Ῥνο ἡ 

σοηυίπα ΠαβοπάκΙ 9956 οεηδοραηῦ. ΝΟΠΙ [δὰ ᾳαοαά ἸΙθοῦίοπος 

δι ορἰδίο]ας (Ρ 8011 π85) οὖ ΑΡοοαΙγΡρΔΙπΙ οοπροϑῦδθδ. Όπιπος 

ὑϑιηθη 84 γθίιπι ᾖθχίας 5οηδιτη Ρογααἰτοπάππι αῇ]ος 6996 - 

Ροβδιηῦ. Ἡαιδίας »ιπί οχ αρραταία οιδίοο δά[θίοπίς Τἱδοίιθη- 

ᾖουβαη8ο οοίᾶναθ; Ῥ]θγαθαιιθ. οοάἱοίρας ἄταθοίς Ἱππϊθαπία, ἑ 

γἱὶχ απ. οὐ αἰΐθτα ὑθϑυϊταουΐο γουβίοπαπι δηὐ 155] τη τη, αἲ 

ἊΡ' 18,17 πι8το Ξῷ πόντον ῬΙ]Ὸ τόσον, Τιο 16,19 οι ΏΟΠΙΘΗ 

Ῥμίποο».  Λάάἰαπιοπία αροτία, αὖ Τῦ 1:9.11 ἔ801160. ΤΘοΟΡΊΟΣ- 

ουη{1, 
Ἀ 

8) Τη πιαγρίήθ οχίετΊογθ 6οηφες{Ώϊ 5δαπῇ 

8) οΠΙΠΘ5 Ἰοοί ρατα]λθ]ῖ, αἱ οἀἱθίοπδια (θιπιβΠΙΟΒΠΗ 

»τουορη{ζαπαά ἹΠαδίταπῦ 

Ὁ) 1οοί αἰπι]ος 6 Ὑοΐθτο Τοβύαπιοηῦο αραιά Ἡ οὐ Τ' ἴῃ 

αΏροπᾶ]σο οο]]θοῦί 

ϱ) Ἠαιά ραιοῖ που]. 

Ααάϊναν ΤΙΧΧ οἱ ποπ. Ἠουγαῖοις {οχύας, 564. ρυαθοὰ νοιῖο 

ατα, τὖ 1, 1,41. ἡμὴ 

ο΄ Ἡκλογίου. ἱπαρτοβείοπί5 {οΥπια. (Ἠέογας Ρίπσιίογθς, 5ἰτορΠῇ, 

Ῥογἱοοραθ) ἴπ' Ῥηϊπιῖς οά{ίοποπι Ὑοςοοῦί-Ηοτβίαπαπα θᾳαῖ- 

τὰν, Ύοδιρι δὰ ἙῬοπόο]ϊ οχκοπιρ]απι βίσπο 1 ἀἰδπριαη- ἡ 

ἐὰν, αλίσαπιαο ἐπίθίαπι οχ ἱπογραποίίοπθ ποῖ οορποδοίθαν, 

Νιππογαπύα αὖ αραιά ἩΒ, βοουπάθππι θά [ίοπθιι Β{ορΠαπίοΒΠΑ 

αππὶ 1660, ἱ. 6. Ρίππσπι, ἵπ (πα ἠπίτοβιοῦί βαπῦ; ἀο]οπάωπι, 

Ῥορίοτίοτος, ΤΝ 4ποαπθ, ἰπζονά πι Δ 1118 τοςθβδίβθ. 

Ἠο]ίαια ρου 56 εἶανα ογαπύ 19). 

19) Ἠπιοπάαπάᾶα οὐ Αἀάθοπάα 
1, 29.45 1. ἐκλείποντος 
Ῥ 165 1. αἱὖ͵ Ῥοπο 12 το 11 
Ῥ 182 ἱποῖριὺ νοτδΙβ 16 τινὸς δὲ 
Ῥ 910 86 ἴῃ τηᾶτρ. αἆ ν 44 ῬΒ 187,9. 

600 
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γοηδς ΠΤ ΡήΙερἰοήοη ΜΗ ΕΠΙ ερ ςεἰιθι Β[ 6458} | 
ἵω ϑιαταδρί, | 

.Νονιπι Τοδίαπιθηίμπι ΘΓαθ0 ο. Ὁ. Β. Νοβί]ο, Τα «Ἴθη- 

΄Ἡρ]ϊδίοιαθ οαπο]ίομθ ππα οππι θρἰδίο]α δᾷ Ἐθταθοβ 

Ἱ ᾿"ΑΡοσθ]γρείς ύοπαηπίβ (Νο. 607) 

8πβσαῦθ ἴῃ 240, τηῖξ Κατίον, Ὀγοδολίθτςι, . ΜΚ. - 70 
-- ΙΠεάθηείπεη ϱ6Ρ., μαἱυβίοΙίοΏεσκε(Νο.491) , 1.-- 
-- Ῥίθρδαη ἵπ ΟΠαρτπ]οάθτ ρα ἄρῃ πηῖξ Ἐοί- 

Βομη10 (Νο. 498) ο Εν μμ λα. 
- Ῥϊδρδαπι ἴῃ Οµαστ]π]οάθι οδἈππάθη τη ο]ᾶ- 

ΒοΠη1 0 (Νο. 494) λος τυ » 32.50 

ΕἸ ΖΘ] προ. Ἠίογοις 
Νου! Τοβίαπιοηϐ ΡαΓ8 ΡΙΟΥ --- Εγαπρο]ία οὐ Αοΐα --- 

ἴῃ Ἰθᾷστ]θίπθπ ροῦιπάεη (Νο. 496). . . ν ] 5 
"Νονὶ Ῥορίαπιεηθί Ρραχς Ῥοβίοτίος --- Ἐρίβίο]αο οί 

-1 Θ ΑΡΟΘΔΙΥ 818 --- ἵπ Πιθάετ]θίπεῃ. σεὺ. (Νο. 497), 
Ἐναηρο]απῃ βδοππάπῃ Μαἰζῃαθαπι (Νο. 498), Ματοιπι 

(Νο. 499), Ἡπσαπι (Νο. 600), 1οπαπποπη (Νο, 601) | 
ΑοἰδαβοβίοΙογαπῃ(Νο.509), Ἐρίβίο]α Ῥαπ] δᾷ Ώοπιαποῦ 

(Νο. 608), Ερ]βίο]αο Ῥατ]] δᾶ (ον! 105 (Νο, 604) 
Ἠρ]βίο]αο Ῥατ] δὰ ἄα]αίας, Ἐρ]ιθβίο», ΡΠΙ]ρραπεςς, 

0ο1οββ86ηΡ68, Τ]ιοββδα]οπίσθηρες (1. 11), δα Τίπιο- 
ὕπθιπη (1. 11), παπι, Ῥ]ί]θιποπθιη (Νο. δ06) 

θἶπσθ]π 90 9. 
(Νο. 606) 

Τη Τιεϊηπαπᾶ Ῥϊδρδαπι 560. «ἆδᾶο Ῥάπάσπον | 
᾿ς βάπηί]]ομο 10 Ῥᾶπάασ]θἩ ΖπβΩΠΙΠΙΘΗ ἴῃ ή ρδο]θπη Τ,αίη- 

Ὁαπααῖθγα] (Νο, 608) ο νο ον ο ο ΜΙς ος 

Νονιπῃ Τοδίαπιεπίµπι 6 Γ 8666 ο. Γ. Β, Νοβί]ο, Ταβοο- 
Τουτηδῦ, τηἱῦ Καχίθη. Ταχ πα οὔθη, δ} δομγθἱρραρίθυ 
θσθαγιοκί, η] οἶπο Φαῖίθ ρου ]θο βοῇ θη Τοχίθς, τθς]ίς 
6ἶπθ ἔγθίθ Ὑοίφβο Β6ἱέθ στι Παπάβο]ιτ]]οπθι Ἐπίτᾶροη, 
ΟΝΟΠΙΟΕΑ ΚΡ ΤΣ ΤΣ τω ας ο ο ΙΡ α. 

--  Πη]δθτ]6ίπαι οοῦ., πα]οείοΙεΏθοκοα(Νο, 611), 1.7 
- Ῥίθοβατη ἵπ ΟΠαρτΙπ]οάςι ροριπάθη πηζ Ἠοί- 

ο ΗΕ ΕΑΝ νο 
- Ῥϊθρβαπι ἴῃ Οπμαρτη]οάαν ροῦιπάθη πες αο]- 

Β0ῃ 100 (Νο. 19) Ὲ Αν, ΔΝ Πρ 8.00. 
“ς΄ [ἢ 2 Ἠοσγ]αἰποπρᾶπάσμθη (Νο, 614). , . ν 30 



γεν {6Γ ΡΗΙΙΒΡΊΕΙΠ8η ΜΠΕ Ο οί β0 θη ΒΙ ΘΙ Θ Δ} | 
ο ἵω σοἰαίᾳαί, ρα ο 

Νονιπι Τοδαπιθπίιπι ϐΓ4θοθ οἱ ΕθΙΠιαΠίοθ. Νοπος 
Τακίαπιοπί οὙ] ΘΟ 86} τι. ἀθιιίδοῃ, ΌθατΡ. γοπ Ὁ. Ε. Νοβί1ο., 
ΤαβέηθπαἈβραβθ, πό Κατίοῃπ, Ὀτοβδοβίοτυ . ΜΚ. 1.90. 

-- ΙπΤιθάει]θίπει ϱ6Ρ,, πα]υςίθίίοΏοθοκοα(Νο.516) ., 1.60 
-- Ῥίθσβαπι ἴῃ Οµαρτίπ]οάετ σθῦτπάση πό Ἐοί- 

ΟΠ (Νο 18) ΑΝ 
-- Ῥίθρδαπη ἵπ ΟΠαστπ]οᾶαι σοῦππάᾶεη πό αοἱά- 

δομής (Νο, 19) τς κ ο ο κ πο ο ο 

2.50 

Νοιι68 Τοϑίαπιθηὶ, ἀθιίδο]. Γατοιροβοιοπο Γαι που βοχύ, 
Ῥατα]]δ]βίθΙ]θη ὅπ Ἠαπᾶ, απι ΕἾ 1558 1646: Φδἱίο ἀῑο Αἱ- 
ΤΘΙΟΠΠΏΘ6Π. 65. αἱύθη Τια(]ογίοχύθς τοπ 1646, Τµαί]ατς 
Ἰναπάρ]ΟβΒθη οἵο., Ῥεαχροίέεύ τον Ὦ. Ἐ. Νοδί]ο, Ταβεμαι- 
{οπλαῦ, τς Κατίθη. 

| 1η Τιεάθτ]θίπεη σειπάθι (Νο. 691)... . . ΜΚ. - 60 
-- χηἷῦ Ῥβα]πιοι ἴῃ Πεάθτ]είποηι σοῦ. (Νο, 699) .. ---τθ 
-- Ῥίθρβαπι ἴῃ Οαστίπ]οίςι σοῦτπάθη πό Βοῦ- 

ΞΟΠ ΟΝ οὐ ρα όσα ΝΣ ον τ ΕΣ 
σσ Ῥϊευδαπι ἴῃ ΟΠΔΡΥ] ΘΓ οεῬιιπάθπ πα] Θαο]- 

πο νο δα τον, ασ ταἩ 

ΒΙΡ6]η ἴῃ ἀοπίδοιθν ΘΡΥας1 πη]έ ἄθπη ἵπι Ααῑίταρ 461 ἀθαίβο]οι 
Ἐιναπσα]. Κἰτόμεπκοπ{δτθηΣ ἀπτομραςθ]θπθη Γμλοτίοχί 
ἴῃ 46η γατδοπἰαἀεηδίθη Εογπιαίθη πᾶ ΘΟ Υ ργὔββοῃ. --- 
ΤαδοποπΏίρεΙη τοι ΜΚ. Ἱ.-- απ. | 

Νοιιο Τοδίαπιθηίθ ἵπ ἆθῃπ γογαομἰοἀθηβίοι Εοτιπαίεη παπά 
ΦΟΠΤΙΗΤΦΥΟΡΒΘΗ, --- Ταβοπεπίθεαπιθηίθ του 10 Ρΐέο, απ. 

«415 Ύεναφελαίαῖοφ γι Ιγμε]λργοῦεν δοᾶοι τοῖγ 
μηοηέροἶἐ εἶ) πα [γαπλᾖο. 

---.-.-..ο.ο.ΘΖ:---..-- 
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{5ου 6οποπατοΏι οᾶσς 966 Τυσγίας }) 

υπά Ὀπιοφαῦιπα. 

ϑυαύξατι, γνηλορ. ωσάν, Ῥήναἱμιοωμ. 
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ΕΠΙ 5ΑΙ ΕΜ υπἁ ΠΜΟΘΕΒΌΝΟ. 
Ῥοπποττττις: 

2ο ΖῬασ]ιο, Ὕγείολο- πα. πια.  εσεπζεῖξ {ζἱρφδατυ. 
σσιῶ παέ ὀπίσιοπ, (------- ) ἐσιψεΖζαζοϊσιοξ. 

Βυωβασί, Ρεϊνί]οςς Μάι. Ῥ {ο ολαχισἰα]ς. 
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ΕΚπυ 5 Α 
φιι; Ζοῖῦ Ἴσοδι ἀπ ἀ4εν Αρορίο]. 

Ῥοτασι]απιό: 226. Αγᾶέο Ἠάσισ' πιγάο σέ 
παρῖν «επ, 706 «Ίοσυ γα. ] 

δωσβωσι, Ῥτλνλλο δ σου. Βισεϊααισίαι. 
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Κκκακυπαπκαο- Ζζζρο, 1 πέοπογσίσα 

ο... ρνώξζο λίεςςζογιοτοδ 

-ο.......-... «2ὐοΐ5ο πιασ]ν Ζίσπο 



πμ ” 

ας ο 
ΗΝ η 

ΝΟ λα ''η 
" (νὴ Ἆς 

ο β 

ο [3 
ο 2 

δ “τὴ ΕΤῸ 

οι τς ως ο 
νι αγία Ὁ ύ 

ἌΡ, τ 

ο] 
κ 

! ἡ 

.) τ} στ τιδ ὉΠ ) κ 

30 

»». Μι υεἰαηδιαίι.. 



ῬΑΙΙΑΘΦΤΙΝΑ. 
συγπε]ῖε 

9Ε5δυ ΟΗΒΙΘΤΙ 

νιερεύπστεντύμςσα. 
πισας ΠῚ.) 

αβατι ΤΙΝΙ ΘΝ ὩΣ ολ. Ἠλὴ οἱατιριαὴς. 
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Β565.5.Ν46 
ΟΥΝΙΙΠῚ ρω. ρω ΟυΠΊ βρραγαίμ 
Ριποθίοη ΤΗεο[οσίς ΠΙΙΠΔΥγ--5ρθ6/ Ι10Γ8Υγ 

ΙΙΙ Ι ̓  τ 
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